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A. ÚVOD 

Voda je nejen naprosto klíčovou sloučeninou pro život na Zemi, ale také naprosto zásadní surovinou pro 
významnou část průmyslové výroby. Často je dominantní součástí vznikajícího produktu, klíčovým 
médiem pro dopravu tepla, či surovin, nebo základním elementem pro zajištění kvality a čistoty 
výsledného produktu. Bez dostatku kvalitní vody nelze udržet současnou úroveň lidské společnosti, 
která je umožněna právě pokročilostí průmyslové výroby. Nicméně v současné době jsou pozorovány 
určité klimatické změny, které mají dopad do nevyrovnanosti dostupnosti vody, a stále častější a delší 
periody sucha. Z těchto důvodů je kladen důraz na zlepšování hospodaření s vodou a její lepší využívání 
a současně na snižování rizik omezení podniků v důsledku nedostatku vody. 

Tato metodika je určena pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Definuje, kdo ji 
zpracovává, a zpracovateli definuje minimální rozsah hodnocení a strukturu výsledné zprávy. Rovněž 
popisuje minimální a doporučený rozsah použitých postupů a metod. 

Cílem metodiky je pomoci hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem 
kvalitní vody. Navržená opatření v definovaných oblastech by měla být reálná a zpracovatel by měl být 
odborně kvalifikovaný k tvorbě jejich návrhů.  

Výsledná zpráva pak má být zpracována na vysoké odborné úrovni, nicméně závěry by měly být 
definovány jasně a přehledně. 

Metodika a vlastní vodní audit je nástrojem pro realizaci a naplňování požadavků ISO normy 46001. 
Provedením vodního auditu je splněna významná část požadavků vyplývajících z ISO 46001. 

Vodní audit je kompatibilní a vzájemně se doplňuje s metodikou Ministerstva životního prostředí pro 
hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou. Současně s prováděním vodního auditu je možno 
vypracovat i faktickou část hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou a v případě splnění podmínek 
následně požádat o udělení příslušné značky. 

 

  


