
OCHOTA VEŘEJNOSTI EKONOMICKY SE PODÍLET NA ZAJIŠTĚNÍ  

GARANTOVANÉ KVALITY PITNÉ VODY 

 

PUBLIC WILLINGNESS IN ECONOMIC PARTICIPATION ON 

GARANTED QUALITY OF DRINKUNG WATER ASSURANCE 
 

Drahomíra Kušová 

Zemědělská fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích,  

Studentská 13, 370 05 České Budějovice  

e-mail: dkusova@zf.jcu.cz 

 

Jan Těšitel 

Vysoká škola regionálního rozvoje Žalanského 68, 163 00 Praha 17 – Řepy 

e-mail: jan.tesitel@metcenas.cz 

 

 

Klíčová slova: 

Pitná voda, farmaka, ochota platit, sociologický průzkum, Česká republika   

 

Key words: 

Drinking water, pharmaceutics, willingness to pay, sociological survey, Czech Republic 

 

Abstrakt 

Jedním s cílů udržitelného rozvoje je zajistit obecnou dostupnost kvalitní pitné vody. O tomto 

problému se předpokládá, že v Evropě je dnes vyřešen. V poslední době se zde ale začíná 

diskutovat o tom, že se v pitné vodě objevují nemetabolizovaná farmaka, která mohou 

představovat potenciální zdravotní riziko. Existují technologie efektivně odbourávající farmaka 

z pitné vody. Jejich použití by se ovšem promítlo do ceny vodného a stočného, kterou by platil 

konečný uživatel. Článek přináší informace o výsledcích sociologického průzkumu, který 

proběhl v rámci společného česko-norského projektu AQUARIUS na území ČR v letech 2015-

2016. Jeho cílem bylo zjistit, jaká je ochota spotřebitelů ekonomicky se podílet na nákladech 

spojených s případným dodatečným instalováním technologií, které by zabezpečily 

garantovanou kvalitu pitné vody. Souhrnně lze konstatovat, že většina respondentů (65%) by 

s navýšením ceny souhlasila. Soubor však nebyl homogenní, jako třídící znaky se projevily 

především proměnné charakterizující pohlaví, věk a sociální status (vzdělání, příjem). Svou roli 

hrála i celková spokojenost s prostředím, ve kterém respondenti dlouhodobě žili. 

 

Abstract: 

One of the Sustainable Development Goals is to ensure that drinking water to be available for 

public. In Europe, this goal is generally assumed to be already achieved. Nevertheless, recently 

a discussion has appeared concerning residuals of pharmaceutics in drinking water that could 
represent potential health risk. There are technologies able to effectively remove these 

pharmaceutics from drinking water. Application of these technologies, however, would lead to 

an increase of charges for water paid by an end user. The article reports on results of a 

sociological research conducted in the Czech Republic in 2015-2016, as a part of the Czech-

Norwegian project named AQUARIUS. The aim of the research was to identify willingness of 

end users to economically participate in additional costs related with installation of technologies 

that would guarantee drinking water of high quality. It could be briefly summarised that 



majority of respondents (65%) would agree with increased price for water. The sample was not 

homogenous, however. Variables representing gender, age and social status (education an 

income) appeared to be predictors, together with general satisfaction of respondents with the 

environment they lived in.  

 

 

Úvod 

 

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které byly přijaty na Summitu OSN v září 2015, jsou 

společným rozvojovým programem všech států světa. Zahrnují odhodlání vymýtit extrémní 

chudobu, zajistit společnou prosperitu a mír, budovat partnerství, ale také chránit životní 

prostředí. Na jejich přípravě se nepodílely jen státy, ale také mnoho zástupců občanského, 

podnikatelského a akademického sektoru. Jedním z cílů (konkrétně se jedná o cíl 6) je zajistit, 

aby kvalitní (safe) pitná voda byla dostupná pokud možno pro všechny lidi. Při zajišťování 

tohoto cíle se zároveň předpokládá široká participace dotčené veřejnosti (UNITED NATIONS, 

2017). S problémem dostupnosti kvalitní pitné vody se potýkají především tzv. rozvojové země. 

Pro vodu v rozvinutých zemích, vč. Evropy, existují relativně přísné legislativou dané 

hygienické standardy, jejichž dodržování podléhá pravidelné kontrole. Z tohoto hlediska 

posuzováno, můžeme vodu, kterou zde pijeme, považovat za vodu bezpečnou.  

 

V poslední době se ale ukazuje, že tato situace není jednoznačná, ve vodách se začínají 

objevovat nové látky, se kterými současné standardy nepočítají. Jak uvádějí např. Kožíšek a 

Pumann (Kožíšek, F.A Pumann, P., 2013) může za to mj. i velmi rychlý rozvoj analytických 

laboratorních metod. Díky nim lze nyní ve vodách odhalit řadu látek, o jejichž existenci jsme 

neměli dosud tušení (Hrkal, Z., Harstadt, K., Rozman, D., Těšitel, J., Kušová, D., Novotná, E., 

Váňa, M., 2017). Pro tuto pestrou skupinu látek se začala používat zkratka PCCP 

(Pharmaceutical and Personal Care Products). Jedná se především o zbytky 

nemetabolizovaných léčiv, které jsou vylučovány převážně močí do odpadních vod. Odtud se 

přes čistírny odpadních vod může jejich část dostat do povrchových vod. Pokud je voda 

z takového recipientu níže po proudu využívána jako zdroj surové vody pro výrobu vody pitné 

a pokud úpravna vody nemá dokonalou technologii úpravy, mohou se stopy některých léčiv 

dostat do pitné vody.  

 

V letech 2009–2011 proběhl v České republice první systematický screening léčiv v pitných 

vodách v rámci výzkumného projektu „Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v 

pitných vodách“, který prováděl Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ). Cílem této práce bylo 

provést studii výskytu zbytků léčiv v pitných vodách v České republice, zhodnotit expozici 

vodu konzumující populace a z ní plynoucí míru zdravotního rizika. Výsledky studie byly 

publikovány (Čadek, V., Kožíšek, F., Pomykačová, I., Jeligová, H., Svobodová, V., 

2012),(Kožíšek, F., Pomykačová, I., Jeligová, H., Čadek, V., Svobodová, V., 2013) a jsou též 

dostupné na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.1 Výsledky studie, důležité z 

hlediska tématu diskutovaného v tomto článku, se dají stručně shrnout do závěru, že podle 

dosavadních poznatků nepředstavují tyto hodnoty sledovaných látek pro spotřebitele žádné 

zdravotní riziko. Ke stejnému závěru dospěla i nedávno vydaná monografie Světové 

                                                             
1 http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotnihoprostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-

humannich-leciv-v-pitnych 



zdravotnické organizace (WHO 2011).V případě sledovaných farmak hovoříme tedy jen o 

potenciálním, blíže nekvantifikovaném riziku.  

Existuje však princip předběžné opatrnosti, který tvrdí, že určité činnosti by neměly být 

provozovány, jestliže jimi způsobené následky jsou nejisté a potenciálně nebezpečné. V případě 

farmak v pitné vodě je snaha o jeho uplatnění podporována i faktem, že již existují technologie, 

které farmaka z pitné vody efektivně odstraňují. Problémem ovšem je, že jejich použití je velmi 

nákladné a promítlo by se do ceny vodného a stočného, kterou by platil konečný uživatel 

(EUROPEAN COMMISSION 2016). V rámci společného česko-norského projektu AQUARIUS 

proběhl na území ČR sociologický průzkum, jehož cílem bylo získat informace o tom, jaká je 

ochota spotřebitelů ekonomicky se podílet na nákladech spojených s případným dodatečným 

instalováním technologií, které by zabezpečily garantovanou kvalitu pitné vody. Následující 

text podává stručnou informaci o výsledcích tohoto průzkumu. 

 

1. Metodika zpracování 

 

Při odhadu ochoty konečných spotřebitelů ekonomicky se podílet na zabezpečení kvality pitné 

vody jsme vycházeli z konceptu “ochoty platit“, který je odvozen od modelu defenzivních 

nákladů. Ten je založen na předpokladu, že hodnotu nebezpečí lze vyjádřit náklady, které lidé 

vynaloží, aby toto nebezpečí odvrátili např. (Abdalla, C. W., Roach, B. A., Epp, D. J., 1992), 

(Baetman, I. J. And Turner, R. K., 1995) (Beaumais, O., Brinad, A., Millock, K., Nauges, C., 

2014). Konkrétně byla použita metoda podmíněného hodnocení, při níž respondent reaguje na 

výskyt hypotetického rizika a v rámci toho se zjišťuje jeho ochota platit za prevenci. Kromě 

samotného přijatelného zvýšení ceny bylo snahou zjistit i faktory, které by mohly volbu 

respondenta ovlivnit. Z poměrně široké škály faktorů, které nabízí příslušná odborná literatura 

(Beaumais, O., Brinad, A., Millock, K., Nauges, C. 2014), (Doria, M. F., Pidgeon, N., Hunter, 

P. R., 2009), byly vybrány následující faktory: 

• celková spokojenost s prostředím, ve kterém respondent žije, 

• spokojenost s poskytovanými službami (kvalita dodávané pitné vody), 

• celková ekonomická situace domácnosti, 

• základní charakteristiky respondenta (domácnosti). 

 

Empirická data byla získána formou dotazníkového šetření. Dotazník měl typickou strukturu, 

která je používána při úlohách podmíněného hodnocení např. (FILIPIDIS, E. I. 2005), [9]. 

Otázky byly tematicky rozděleny do několika sekcí. První představovala otázky, které 

zařazovaly respondenta do společnosti, týkaly se jeho věku, pohlaví, vzdělání, rodinných 

poměrů. Druhá skupina se týkala prostředí, v které respondent žije, ekonomické situace jeho 

domácnosti a spokojenosti s kvalitou dodávané pitné vody. Stěžejní část dotazníku byla 

zaměřena na jeho ochotu připlatit za cenu vody v případě, že by došlo k zlepšení její kvality. 

Na tuto otázku odpovídali dotazovaní ano nebo ne. Ti, kteří na otázku odpověděli kladně, byli 

požádání, aby svou ochotu kvantifikovali na procentuální škále, vyjadřující nárůst ceny od 0 do 

100% oproti současné výši. Hospodaření s vodou lze oprávněně chápat jako záležitost celé 

domácnosti spíše než jen jejího individuálního člena. Z tohoto důvodu byla jako základní 

statistická jednotka zvolena domácnost (Beláček, J., 2003). Základní soubor tvořili uživatelé 

velkých vodárenských soustav. Výběrový soubor obsahoval 1 100 respondentů a byl ze 

základního souboru odvozen účelově tak, aby pokrýval: 



• Hlavní město Praha, které bylo rozděleno do dvou dílčích podsouborů – centrum a panelová 

zástavba v okrajových částech města (celkem bylo oslovenou 500 respondentů). 

• Středočeský kraj, jako typická příměstská oblast s vysokým životním standardem v malých 

obcích a satelitních městských aglomeracích (celkem bylo oslovenou 200 respondentů). 

• Oblast severních Čech, představující region s narušením životním prostředím a zvýšeným 

stupněm nezaměstnanosti a ekonomické stability (celkem bylo oslovenou 200 respondentů). 

• Oblast jižních a západních Čech, představující region s tradičně nejvyšší kvalitou životního 

prostředí, přičemž oba tyto regiony byly děleny na oblasti vesnic a malých měst (celkem bylo 

oslovenou 200 respondentů). 

 

Terénní sběr dat proběhl v období listopad – prosinec 2016. Data byla získávána 

prostřednictvím tazatelů, což zajistilo vysokou návratnost vyplněných dotazníků (celkem 835 

správně vyplněných dotazníků). Kvantitativní data byla statisticky zpracována pomocí software 

SPSS v. 24.0. Kvalitativní data pak formou kvalitativní obsahové analýzy odpovědí. 

 
2. Výsledky a diskuse 

 

Základní charakteristiku výběrového souboru v České republice podává následující tabulka 

(Tabulka 1). Z uvedených dat vyplývá, že v něm převažovaly ženy, lidé ve věkové skupině 31 

až 40 let, převážně zaměstnanci. Co se struktury domácnosti týká, v souboru převládaly malé 

bezdětné domácnosti se dvěma členy, žijící v místě déle než 30 let. Naprostá většina obyvatel 

byla spokojena s prostředím, ve kterém žijí a to bez ohledu na region. Mírné regionální rozdíly 

se projevily pouze při otázkách subjektivního posouzení finančního stavu domácnosti. Většina 

dotazovaných se řadila do republikového průměru a vycházela s financemi bez problémů. 

Souhrnně by se dalo říci, že výběrový soubor svoji strukturou poskytl celkem dobrý vzorek 

české populace žijící městským stylem života. To nám umožnilo porovnávat některé naše 

výsledky s výsledky studie OECD, která pracovala s podobně strukturovaným souborem 

respondentů (OECD 2008): 

 

Tabulka 1 Struktura výběrového souboru (N = 835) 

 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

Výsledky průzkumu ukázaly, že vodu z kohoutku pije (pravidelně nebo občas) 95% 

dotázaných. Většina z nich (82%) je s její kvalitou také spokojena (Obr. 1). Oproti výsledkům 

studie OECD je to posun o cca 10%.  

muž žena 

43% 57%

do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let

3% 17% 25% 19% 15% 21%

základní vyučen středoškolské vysokoškolské

5% 17% 47% 32%

zaměstnanec podnikatel studující v domácnosti v důchodu

58% 12% 3% 9% 18%

jeden dva tři čtyři pět šest a více

11% 32% 24% 23% 7% 3%

žádné jedno dvě tři a více

60% 20% 15% 5%

do 1 roku 2-5 let 6-10 let 11-30 let 31-50 let nad 50 let

2% 10% 14% 35% 24% 13%

nespokojen neutrál spokojen

3% 20% 77%

nad průměrem průměr pod průměrem

20% 56% 24%

bez problémů s problémy sotva vyjdeme nevyjdeme

53% 35% 9% 2%

do 5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-25% 26-30% neví

23% 17% 3% 8% 1% 6% 41%

pravidelně občas nikdy

80% 15% 5%

nespokojen neutrál spokojen
3% 16% 81%

používání vody z vodovodu jako vody pitné 

spokojenost s kvalitou pitné vody

typ zaměstnání

zvládání současné ekonomické situace 

podíl nákladů vodného a stočného na rodinném 

rozpočtu (subjektivní odhad)

vzdělání

počet členů domácnosti

počet dětí v domácnosti

délka bydlení v místě

spokojenost s prostředím, kde žije

současná ekonomická situace (subjektivní odhad)

Pohlaví

věková struktura 



Obrázek. 1 Spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody 

 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

Velmi zajímavé poznatky přinesla otázka na odhad podílu nákladů za vodné a stočné v 

celkovém rodinném rozpočtu. Rozptyl odpovědí v této otázce byl vysoký a řada dotazovaných 

uváděla zcela přehnané odhady. Téměř polovina dotazovaných neví, kolik za vodu platí. Jsou 

to především ti, kteří vycházejí bez problémů se svým rozpočtem. Naopak ti, kteří prohlašují, 

že mají problémy se zvládnutím své současné ekonomické situace, mají zřejmě tendenci podíl 

vodného a stočného na rozpočtu domácnosti nadhodnocovat2 (Tabulka. 2).  

 

Co se týče klíčové otázky zaměřené na ochotu finančně se podílet na zvýšení kvality pitné vody 

v místě bydliště, většina dotazovaných (65%) by souhlasila s navýšením ceny vody za 

předpokladu odstranění farmak ve vodách. Z hlediska ochoty ekonomicky se podílet na 

garantované kvalitě vody nebyl výběrový soubor homogenní. Stejně jako v ostatních studiích 

popisujících podobnou situaci např. (Jones, N., Malesios, C., Malesios, C., Botetzagias, I. 2009) 

(OECD 2008), (Beaumais, O., Brinad, A., Millock , K., Nauges, C. , 2014) se i tentokrát jako 

třídící proměnné projevily především proměnné charakterizující pohlaví, věk a sociální status 

(vzdělání, příjem). Svou roli hrála i celková spokojenost s prostředím, ve kterém respondenti 

dlouhodobě žili.  

 

Tabulka 2 Vztah mezi hodnocením současné ekonomické situace a odhadem podílu vodného a 

stočného na rozpočtu domácnosti (standardizované reziduální odchylky3), p= 0, 000..4 

 

 odhad podílu vodného a stočného na rozpočtu domácnosti 

do 5% 

do 

10% 

do 

15% 

do 

20% 

do 

25% 

nad 

25% neví 

zvládáme 0,9 0,2 0,3 -0,9 -1,1 -4,4 1,9 

                                                             
2 Podíl vodného a stočného na celkových výdajích domácnosti činil v roce 2015 u nízkopříjmových rodin 2,72% 

[15].   
3 Hodnoty této statistiky, které jsou větší než 3, indikují statistickou závislost mezi příslušnými hodnotami sloupcové 

a řádkové proměnné.  
4 Statistika p, vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou můžeme zamítnout (nulovou) hypotézu o náhodnosti rozdílů 

v rozložení hodnot zkoumaných proměnných (p < 0,05 - existuje „statisticky významný rozdíl“ v rozložení hodnot 

proměnných, p < 0,01 - existuje „statisticky vysoce významný rozdíl“ v rozložení hodnot proměnných,   p > 0,05 

– rozdíl v rozložení hodnot proměnných není “statisticky nevýznamný“). 
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Zdroj: vlastní šetření 
 

Statisticky průkazně větší ochotu připlatit si za kvalitní vodu projevily ženy, a ty domácnosti, 

ve kterých žily děti (viz Tabulka 3 a 4). To samozřejmě není překvapivý výsledek. Na tuto 

souvislost upozornili ve svých studiích již Abdala et al (Abdalla, C. W., Roach, B. A., Epp, D. 

J. 1992) A  Luzar and Cosse (Luzar, E. J, And Cosse, K. J., 1998). 

 

Tabulka 3 Vztah mezi ochotou připlatit si za garantovanou kvalitu pitné vody a pohlavím 

(standardizované reziduální odchylky), p= 0, 000. 

 ochota připlatit si za garantovanou 

kvalitu vody 

ano ne 

pohlaví muž -4,0 4,0 

žena  4,0 -4,0 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Tabulka 4 Vztah mezi ochotou připlatit si za garantovanou kvalitu pitné vody a dětmi v 

domácnosti (standardizované reziduální odchylky), p= 0, 000. 

 ochota připlatit si za garantovanou 

kvalitu vody 

ano ne 

děti v domácnosti nemá děti -4,5 4,5 

má děti  4,5 -4,5 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Tabulka 5 Vztah mezi ochotou připlatit si za garantovanou kvalitu pitné vody a věkem 

(standardizované reziduální odchylky), p= 0, 000. 

 Věk 

do 20 

let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

nad 60 

let 

ochota 

připlatit si 

za kvalitu 

ano 1,8 2,4 2,2 0,2 -1,9 -3,9 

ne  
-1,8 -2,4 -2,2 -0,2 1,9 3,9 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Jak lze odvodit z Tabulky 5, věk okolo padesátky se zdá být zlomovým bodem ve vztahu 

k ochotě připlácet si za garantovanou kvalitu vody. Vztah se ukazuje být statisticky vysoce 

významný. Zatímco mladá (a střední) generace manifestuje ochotu investovat do kvality, lidé 

v druhé polovině života tuto ambici vykazují v daleko menší míře. Nejvýrazněji se to projevuje 
u věkové kategorie nad 60 let. 

 

                                                             
5 Aby byla zajištěna spolehlivost výpočtu, která předpokládá, že minimální počet případů v jednotlivých polích 

tabulky bude > 5, byla proměnná „zvládání ekonomické situace“ přeškálována do dvouhodnotové stupnice. 

Původní hodnoty „bez problémů“ a „s problémy“ byly sloučeny do hodnoty „zvládáme“; hodnoty „sotva 

vyjdeme“ a „nevyjdeme“ do hodnoty „nezvládáme“. 



Nebylo nikterak překvapivé, že domácnosti, které vycházejí se svými příjmy bez problémů, 

byly ochotnější připlatit si, ve srovnání s těmi, které pociťují ekonomické problémy (Tabulka 

6). Analýza kvalitativních dat ukazuje, že odmítnutí akceptovat vyšší cenu je velmi často 

zdůvodňováno tím, že „už tak je dost vysoká“. Tím se otevírá téma, nakolik se jedná jen o 

subjektivní hodnocení situace a nakolik si ekonomicky hůře situované domácnosti mohou 

vůbec vyšší platby za vodné a stočné objektivně dovolit. Pro doplnění celkového obrazu situace 

by bylo vhodné tuto analýzu (affordability analysis) ještě provést.  

 

Tabulka 6 Vztah mezi ochotou připlatit si za garantovanou kvalitu pitné vody a zvládáním 

současné ekonomické situace (standardizované reziduální odchylky), p= 0,000.. 

  zvládání současné ekonomické situace 

zvládáme nezvládáme 

ochota připlatit si za 

kvalitu 

ano 5,5 -5,5 

ne -5,5 5,5 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Tabulka 7 Vztah mezi ochotou připlatit si za garantovanou kvalitu pitné vody a celkovou 

spokojeností s prostředím, ve kterém žije (standardizované reziduální odchylky), p= 0, 000. 

 spokojenost s prostředím, ve kterém žije 

nespokojen neutrál spokojen 

ochota 

připlatit si za 

kvalitu   

ano -3,3 -2,2 3,6 

ne 
3,3 2,2 -3,6 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Tabulka 8 Vztah mezi zvládáním současné ekonomické situace a celkovou spokojeností s 

prostředím, ve kterém žije (standardizované reziduální odchylky), p= 0, 000. 

 spokojenost s prostředím, ve kterém žije 

nespokojen neutrál spokojen 

zvládání 

ekonomické 

situace   

zvládáme -8,2 -2,8 6,5 

nezvládáme  
8,2 2,8 -6,5 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Ochota připlatit si za dodávku kvalitní pitné vody statisticky vysoce významně koreluje 

s celkovou spokojeností domácnosti s prostředím, ve kterém její členové trvale žijí. Ti co jsou 

celkově spokojeni, jsou ochotni si připlatit a naopak (Tabulka 7). Interpretace tohoto faktu 

nebude zřejmě triviální. Může souviset s celkovou kvalitou života a její sociální stratifikací, jak 

by mohla naznačovat tabulka, ukazující souvislost mezi celkovou spokojeností s prostředím a 

tím, jak domácnosti zvládají jejich současnou ekonomickou situaci (Tabulka 8). Na základě 

dosud analyzovaných dat je těžké odhadnout, nakolik ekonomicky slabší domácnosti „vidí 

všechno černě“ a nakolik to odráží objektivní parametry prostředí, ve kterém žijí.  
Souhrnně lze konstatovat, že mezi respondenty, kteří by byli ochotni připlatit si za kvalitní 

pitnou vodu, patří spíše:  

• ženy, 

• lidé mladší (až střední) generace, 

• lidé vzdělanější,  

• lépe ekonomicky situovaní, 

• lidé, kteří lépe vycházejí se svými 

příjmy, 

• a ti, kteří jsou celkově spokojeni s 

prostředím, ve kterém žijí. 

 

 



Závěr 

 

Součástí projektu AQUARIUS byla i kalkulace nákladů nutných pro instalaci technologií, které 

by efektivně farmaka z vody odbourávaly, tj. zajišťovaly garantovanou kvalitu pitné vody. 

Ukázalo se, že jejich instalace by zvýšila vodné a stočné v průměru o 15% oproti současnému 

stavu (Hrkal, Z., Harstadt, K., Rozman, D., Těšitel, J., Kušová, D., Novotná, E., Váňa, M., 

2017):. Bylo tedy velice zajímavé zjišťovat, nakolik se tato ekonomická kalkulace potká 

s ochotou spotřebitelů podílet se na zvýšené ceně. Jak bylo uvedeno výše, ochotu ekonomicky 

se podílet na vyšší ceně projevilo 65% respondentů. Kvantifikaci míry potenciální spoluúčasti 

tento skupiny respondentů lze vyčíst z následujícího obrázku (Obr. 2)  

 

Obrázek 2 Přijatelné zvýšení ceny vodného a stočného (Česká republika, N = 543, podvýběr 

– ti, kteří jsou ochotni si připlatit za garantovanou kvalitu pitné vody) 

 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

Nad hranici kalkulace se dostalo 54 % odpovědí, což představuje 35% celkového souboru.  

V praxi by to znamenalo, že odhadem jedna třetina populace České republiky je dnes 

připravena podílet se v plné výši na úhradě nákladů nutných pro zavedení technologií 

odbourávajících farmaka z pitné vody.  

Je však nutné dodat, že vypovídací schopnost této informace poněkud relativizuje skutečnost, 

že většina dotazovaných nemá žádné konkrétní povědomí o skutečné ceně, kterou za vodu platí.  
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