
                                                                             

 

Revize evropské směrnice o kvalitě vody – voda zdarma v restauracích 

Stručný přehled 

Obsah: Dne 1. února 2018 navrhla Evropská komise revizi stávající směrnice o kvalitě pitné 

vody. Ta obsahuje ustanovení zavazující členské státy k zavádění opatření na podporu užívání 

kohoutkové vody, a to i prostřednictvím vybízení restaurací k poskytování kohoutkové vody 

hostům zdarma.  

Význam: Revize se přímo týká restaurací, neboť členským státům stanovuje povinnost vybízet 

restaurace k nabízení kohoutkové vody hostům zdarma.  

1. Základní informace 

Dne 1. února 2018 navrhla Komise revizi stávající směrnice o kvalitě vody určené pro lidskou 

spotřebu. 

Cílem této revize je: 

 Zvýšit bezpečnost a kvalitu pitné vody prostřednictvím doplněním nových látek na 

seznam kritérií určujících bezpečnost pitné vody (na základě nejnovějších výzkumů 

světové zdravotnické organizace WHO). 

 Zlepšit dostupnost pitné vody pro všechny skupiny obyvatel, z nich pak zejména pro 

skupiny marginalizované a ohrožené, jež se nyní potýkají s problémy souvisejícími s 

přístupem k pitné vodě. 

 Poskytnout občanům kvalitnější informace o pitné (kohoutkové) vodě za účelem zvýšení 

její konzumace, a tudíž i omezit spotřebu vody z plastových lahví (EU hledá způsoby jak 

nadále snižovat objem plastových odpadů, přičemž plastové lahve jsou primárním 

zdrojem mořského znečištění). 

Jedná se také o reakci EU na vůbec první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu 

„Right2Water“, která shromáždila 1,6 milionu podpisů na podporu zlepšování přístupu k 

bezpečné pitné vodě pro všechny Evropany.  

Text navrhované revize směrnice je dostupný zde: Text návrhu 

Další obecné informace jsou k nalezení zde: Tisková zpráva Evropské komise 

2. Základní otázka: kohoutková voda v restauracích zdarma? 

Ze všech aspektů návrhu Komise se sektoru pohostinství týká především jeden. V návrhu Komise 

je tento aspekt obsažen v článku 13-1-c, jenž praví že: 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c5065b2-074f-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_cs.htm


 Členské státy zavedou veškerá nutná opatření za účelem zlepšení přístupu k 

pitné/kohoutkové vodě a zlepšení podpory jejího užívání. 

 Tato opatření budou zahrnovat „vybízení k poskytování takovéto vody zdarma v 

restauracích, kantýnách a cateringových službách“. 

 

Článek 13-1-c nachází také podporu v úvodním recitálu 17, jenž vysvětluje, že „[…] Tato 

směrnice se zabývá především aspekty přístupu k vodě souvisejícími s jakostí a dostupností. 

K řešení těchto aspektů v rámci odpovědi na uvedenou evropskou občanskou iniciativu a za 

účelem přispění k provádění Principu 20 evropského pilíře sociálních práv, v němž se uvádí, že 

„každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody“, by měly mít členské 

státy povinnost zabývat se otázkou přístupu k vodě na národní úrovni, přičemž by měly mít určitý 

prostor pro vlastní uvážení toho, jaký přesný typ opatření má být realizován. To lze uskutečnit 

prostřednictvím opatření, jejichž cílem je mimo jiné zlepšení přístupu k vodě určené k lidské 

spotřebě pro všechny, například pomocí volně přístupných pítek ve městech i propagací jejího 

užívání, s tím, že se bude podporovat bezplatné poskytování vody určené k lidské spotřebě 

ve veřejných budovách a restauracích.“ 

*** 


