
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 50139/2018-MZE-12152, ze dne 1. 11. 2018, s termínem dodání stanovisek do 29. 11. 2018, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 
Spolupředkladatel 

Zásadní připomínky: 
 
1. K bodu 1 - v § 5 poslední věta požadujeme přesnější formulaci v 
tomto znění: „Dále jsou v souladu se stavebním zákonem4) povinni 
zabezpečit zpracování omezení odtoku povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v 
souladu se stavebním zákonem4) akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů zpracování omezení odtoku srážkových vod možný či dostatečný, 
potom jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto 
způsobů. 
Odůvodnění: Jedná se o výstižnější a srozumitelnější řešení atmosférických 
srážek s úplným výčtem možností, tj. vedle vsaku a akumulace i výpar. 
Dále při rozhodování o omezení odtoku nejde pouze o rozhodnutí „je 
možné/není možné“, ale také o „dostatečnou/nedostatečnou“ schopnost 
území danou místními podmínkami. Pro vyloučení vsakování může být 
např. existence ekologické zátěže, ale např. nízký koeficient vsaku 
vsakování nevylučuje, ale protože není dostatečný, je vsakování potřeba 
kombinovat s jiným způsobem. Vhodnost a dostatečnost omezení odtoku 
vsakováním by měla být doložena hydrogeologickým posudkem (je také 
řešeno a stanoveno v normách ČSN 75 9010 a NV 75 9011). 

Akceptováno 
„Při provádění staveb4) nebo jejich 
změn nebo změn jejich užívání je 
stavebník povinen podle charakteru a 
účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a 
odváděním odpadních vod kanalizací 
k tomu určenou. Není-li kanalizace 
v místě k dispozici, potom se odpadní 
vody zneškodňují přímým čištěním 
s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních 
v souladu s tímto zákonem. V případě 
technické neproveditelnosti způsobů 
podle věty první a druhé, lze odpadní 
vody akumulovat v nepropustné jímce 
(žumpě)4) s následným vyvážením 
akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich likvidaci. Dále je 
stavebník povinen zabezpečit omezení 
odtoku povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na 
tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) 
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v souladu se stavebním  zákonem4) 
akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, 
výparem, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů omezení odtoku srážkových 
vod možný či dostatečný, potom jejich 
zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů.“ 

2. K bodu 2 - v § 5a požadujeme přesnější formulaci v tomto znění: 
„Cíle ochrany povrchových a podzemních vod, a jejich hospodárné 
využívání a vytváření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní 
a sucha v zastavěných a zastavitelných územích zohledňují orgány 
územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace, 
zejména včetně vymezováním ploch sídelní zeleně a vodních prvků 
vhodných k vsakování omezení a zadržování odtoku srážkových vod a k 
výsadbě veřejné zeleně a realizaci vodních prvků za účelem snižování 
teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují 
orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace. 
 
Odůvodnění: Navrhuje se místo „snižování teplotních výkyvů“ uvést obecně 
v souladu s § 1 vodního zákona „vytváření podmínek pro snižování 
nepříznivých účinků povodní a sucha“, protože obsahuje více jevů, které 
jsou z hlediska vodního režimu města podstatné. Dále se navrhuje obdobná 
terminologii jako u připomínky k § 5 (omezení a zadržování odtoku) a 
použití terminologie ze stavebního zákona (sídelní zeleň). 

Akceptováno částačně 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných k 
omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 

3. Požadujeme doplnit (resp. vrátit dříve projednávanou) změnu §12 
odst. 1) v tomto znění: 
„(1) Vodoprávní úřad může z moci úřední povolení k nakládání s vodami 
změnit nebo zrušit 
a) přesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodobě 
a významně potřebu oprávněného, a to bez vážného důvodu; to neplatí v 
případě povolení podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 k odběru vody ze 
záložních zdrojů pro zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, 

Akceptováno částečně 
Na základě vypořádání připomínek 
v § 12 odst. 1 písm. a) a b) jsou 
ponechána ve stávajícím znění. 
V odstavci 1 je navržena změna 
v písmenu c), vložena písmena d) a e) 
a je vložen nový odstavec 2, takto: 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



3 

b) byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost připojit se na 
kanalizaci podle jiného právního předpisu8b), 
c) dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání 
s vodami, například při změně podmínek rozhodných pro stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku (§ 36) nebo minimální hladiny 
podzemních vod (§ 37), 
d) dojde-li při výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo 
opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo 
stanovených podle něho, popřípadě k poškozování práv jiných, nebo 
e) dojde-li ke změně právních předpisů stanovujících ukazatele přípustného 
znečištění vod a jejich hodnoty (§ 38 odst. 10).“ 
 
Odůvodnění: Jedná se, v rámci řešení možných dopadů sucha, o částečný 
návrat ke znění § 12 ve znění zákona č. 20/2004 Sb., tj. do platnosti zákona 
č. 150/2010 Sb., který tato do zákona nyní zpět navrácená ustanovení zrušil 
s odkazem na panující hospodářskou krizi a nutnost snižovat 
administrativní zátěž. Stávající znění ustanovení § 12 značně omezuje 
působnost vodoprávních úřadů, které v současnosti nemají téměř žádné 
právní nástroje, které by umožňovaly v nezbytných případech upravit 
povolená nakládání s vodami, nastane-li některý z případů uvedených v 
nově formulovaném odstavci 1. Tato znovu navracená širší pravomoc 
vodoprávních úřadů umožní pružně reagovat nejen na změny související 
právní úpravy (písm. e)), ale zejména na změny vodohospodářských či 
hydrologických a hydrogeologických poměrů (písm. c)), které s ohledem na 
změnu klimatu nejsou ojedinělé. Možnost, nikoliv povinnost, upravit 
povolené nakládání s vodami se jeví jako velmi důležitý nástroj v kontextu 
aktuální problematiky zvládání sucha a nedostatku vody. Vodoprávnímu 
úřadu se tak v rámci ochrany vod dává možnost, na základě podrobné 
správní úvahy a zohlednění okolností daného případu, za zákonem 
stanovených podmínek povolená nakládání s vodami změnit nebo zrušit. Z 
povahy tohoto nástroje je zřejmé, že nepůjde o běžné zasahování do 
pravomocných vodoprávních povolení, ale o jejich změnu nebo (výjimečně) 
zrušení ve zcela prokazatelných případech; takový postup musí vodoprávní 
úřad řádně odůvodnit a obhájit. 

„ c) dojde-li k významné změně 
podmínek rozhodných pro stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku 
(§ 36) nebo minimální hladiny 
podzemních vod (§ 37), 
d) dojde-li při výkonu povolení 
k nakládání s vodami k závažnému 
nebo opakovanému porušení 
povinností stanovených tímto zákonem 
nebo stanovených podle něho, 
popřípadě k poškozování práv jiných, 
nebo 
e) dojde-li ke změně právních předpisů 
stanovujících ukazatele přípustného 
znečištění vod a jejich hodnoty (§ 38 
odst. 10).  
 
(2) Vodoprávní úřad povolení 
k nakládání s vodami postupem podle 
odstavce 1 písm. c) nezruší ani 
nezmění, pokud by újma vzniklá 
účastníkovi řízení zrušením nebo 
změnou povolení byla ve zjevném 
nepoměru k přínosům, které by 
zrušením nebo změnou povolení 
vznikly třetí osobě nebo veřejnému 
zájmu.“ 
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4. K bodu 33 - u § 58 odst. 2 písm. a) nesouhlasíme s navrženou 
úpravou, která nově vylučuje možnost vysazovat na ochranných hrázích 
dřeviny, pokud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu určených. 
Požadujeme text „pokud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu 
určených“ v textu ustanovení zachovat. 
 
Odůvodnění: Původní formulace umožňovala, aby příslušný vodoprávní 
úřad nadále mohl na ochranných hrázích při splnění bezpečnostních kritérií 
povolovat výsadbu či obnovu dřevin na vhodných místech k tomu určených 
tak, jak tomu historicky bývalo (viz celá řada až staletých stromořadí) a v 
řadě zahraničních států v současnosti nadále je. Striktní zákaz takového 
vysazování vč. obnovování historických stromořadí není odůvodnitelný, 
znemožňuje realizovat přiměřená kompenzační opatření k zásahům do 
vodních toků (a břehových porostů), popírá smysl původní formulace a 
navíc jde značně nad rámec důvodů „suché novely vodního zákona“. 
Dřeviny na březích vodních toků a rybníků poskytují důležité ekostabilizační 
funkce a ekosystémové služby - pokud jsou vybrány vhodné druhy a 
splněna bezpečnostní kritéria, pak je lze využívat ke zpevňování břehů i 
hrází (přinejmenším některých jejich typů) a k zastínění vodních ploch a 
okolních pozemků při extrémních letních teplotách s lokálním snížením 
teplot prostředí. 

Akceptováno  
Uvedený bod je z návrhu vypuštěn a je 
ponecháno současné znění. 

5. K bodu 43 - požadujeme doplnit do výčtu subjektů uvedených v § 
87c odst. 2 a 87d odst. 2, s nimiž se projednávají plány pro sucho na úrovni 
kraje a ORP, také orgány ochrany přírody. 
 
Odůvodnění: Podle stávajícího znění § 87c odst. 2 a 87d odst. 2 nebudou 
mít orgány ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy 
národních parků ani jiné orgány ochrany přírody) možnost obhajovat 
ekologickou funkci vody v rámci přípravy plánů pro sucho [v souladu s § 
87b odst. 4 písm. c)]. 
Domníváme se, že Agentura a správy národních parků, případně jiné 
orgány ochrany přírody, by měly mít možnost vyjádřit se minimálně k 
plánům pro sucho. Navrhujeme proto doplnění Agentury a správ národních 
parků (resp. orgánů ochrany přírody) mezi subjekty, se kterými obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad projednává plány pro 

Vysvětleno 
Cílem ustanovení je plány pro sucho 
projednat se subjekty, které se účastní 
řešení mimořádných situací, a dále 
z důvodu informovanosti s obcemi a 
významnými uživateli vody. 
Na úrovni ORP nebudou plány 
pořizovány. 
Plány pro sucho kraje musí být 
odsouhlaseny MŽP. 
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sucho dle § 87c odst. 2 a § 87d odst. 2, mj. také z důvodu, že disponují v 
konkrétním území potřebnými znalostmi a zkušenostmi pro posouzení 
možného ohrožení ekologické funkce vody v případě sucha nebo 
nedostatku vody. Jedině tak je možno zajistit, že komise pro sucho nepřijme 
opatření obecné povahy či rozhodnutí, které je v rozporu se zájmy 
chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb. 

6. K bodu 43 - žádáme upravit text § 87e odst. 1 a 2, § 87i větu 
druhou, § 87l odst. 8 takto: 
„§ 87e 
(1) Plán pro sucho pro území České republiky pořizuje a průběžně 
aktualizuje společně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního 
prostředí. 
(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace projedná Ministerstvo 
zemědělství a Ministerstvo životního prostředí s kraji, správci povodí, 
Českým hydrometeorologickým ústavem a Ministerstvem vnitra. Plán pro 
sucho zveřejní Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 
po schválení ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán pro sucho 
stává platným.“ 
 
U ustanovení § 87i větu druhou žádáme upravit takto: 
„Ústřední komisi pro sucho předsedá ministr zemědělství nebo ministr 
životního prostředí.“ 
 
Žádáme upravit § 87l odst. 8 takto: 
„(8) Ústřední komisi pro sucho svolá ministr zemědělství nebo ministr 
životního prostředí zejména v případě, požádá-li o to předseda komise pro 
sucho kraje, nebo je-li stav nedostatku vody vyhlášen na území sousedících 
krajů.“ 

Akceptováno 
Texty  jsou upraveny. 

7. Žádáme upravit čl. II (přechodná ustanovení) bod 1. takto: 
„1. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí pořídí a 
zveřejní plán pro sucho pro území České republiky nejpozději do 24 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
 

Akceptováno 
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Odůvodnění k bodům 6 až 7: Uvedené změny návrhu zákona reagují na 
dohodu ministrů zemědělství a životního prostředí o společné kompetenci 
obou resortů. V této souvislosti je nutné doplnit i důvodovou zprávu a to i ve 
smyslu, že komisi předsedá ten, kdo ji svolal, což pak bude i součástí 
jednacího řádu komise. 

8. U § 101 odst. 4 nesouhlasíme s vypuštěním výjimky ze zpoplatnění 
odběrů vod pro „zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po 
těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem 
vodního toku“, požadujeme v ustanovení tuto výjimku zachovat. 
 
Odůvodnění: Zrušení výjimky a zavedení zpoplatnění je v tomto případě 
fakticky v rozporu s opatřeními Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR (3.3.3.15 Hydrické využití důlních děl a lomů) a 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (o12_13 2 
Preferování hydrického využití důlních děl a lomů k akumulaci nebo retenci 
vod). Současně poukazujeme na ekologické/ekostabilizační přínosy, byť je 
zřejmé, že v rámci správního řízení se musí řešit střet veřejných zájmů 
(např. s ochranou ZPF). 
 
Argumentace neoprávněnou podporou ziskového podnikání zde není na 
místě, právě v tomto případě (na rozdíl od jiných v tomto odstavci 
uvedených výjimek) může jít o veřejný zájem (podporu ekosystémových 
funkcí, ekologické stability krajiny a malého vodního cyklu v krajině, součást 
povodňové ochrany atp.), který by jinak (při zpoplatnění odběru) byl obtížně 
realizovatelný. Posouzení veřejných zájmů a nastavení podmínek (vč. toho, 
na co jiného budou prostředky z finančních rezerv vytvořených za účelem 
rekultivace vynaloženy) by měl při zohlednění aktuální situace, případných 
rizik a všech dotčených veřejných zájmů posoudit příslušný úřad. 

Akceptováno 
Text „zatápění umělých prohlubní 
terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního 
toku“ je v § 101 odst. 4 ponechán 
v současném znění. 

9. Žádáme doplnit nový bod v tomto znění: 
"V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Exekuci rozhodnutí 
vydaného podle tohoto ustanovení nelze zahájit, nařídit či provést.“" 
 
Odůvodnění: Účelem předmětného ustanovení nikdy nebylo a nemělo být 
vymáhání povinnosti stanovené nápravným opatřením na „nabyvateli 

Akceptováno 
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majetku získaného způsobem uvedeným ve zvláštním zákoně“ – (dále jen 
„nabyvatel“) viz stávající znění ust. § 42 odst. 2 vodního zákona.) Jejich 
účelem vždy mělo být pouze stanovení technických parametrů pro účely 
tzv. ekologických smluv uzavíraných mezi nabyvateli a Ministerstvem 
financí respektive Fondem národního majetku. 
 
Jde zde o zvláštní situaci, kdy na jedné straně existuje veřejnoprávní 
pohledávka ČIŽP za nabyvatelem z titulu neplnění nápravného opatření. 
Adresátem nápravného opatření je nabyvatel majetku, vůči kterému má 
ČIŽP povinnost vést exekuci, jestliže povinnosti uložené nápravným 
opatřením nejsou ve stanovené lhůtě splněny. Provádění sanačních prací 
však on sám nemůže nijak ovlivnit, neboť toto dle tzv. ekologických smluv 
provádí Ministerstvo financí, zavázaným k plnění je zde tedy v poslední 
instanci stát nikoliv nabyvatel. Na druhé straně zde existuje soukromoprávní 
vztah mezi Ministerstvem financí a nabyvatelem, kde tzv. ekologické 
smlouvy uzavřené mezi těmito subjekty odkazují právě na předmětná 
nápravná opatření v otázce stanovení sanačních limitů a stanovení lhůt. 
Veřejnoprávní nápravné opatření je zde paradoxně přílohou 
soukromoprávní smlouvy, kdy stanoví její detaily.  
 
Pozitivní účinky ustanovení § 42 odst. 2, tedy určení technických parametrů 
(zejména sanačních limitů) pro sanační práce a stanovení lhůt, zůstanou ve 
stávajících rozhodnutí zachovány, tato zůstanou nadále pravomocná a jako 
taková mohou nadále sloužit jako přílohy stávajících ekologických smluv. 
Soukromoprávní vztahy mezi Ministerstvem financí a nabyvatelem nebudou 
doporučenou změnou nijak ovlivněny. 

10. Žádáme doplnit nový bod v tomto znění: 
V § 108 odst. 3 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní: 
„q) zvládání sucha a stavu nedostatku vody společně s Ministerstvem 
zemědělství (§ 87a až 87o)“ 
Dosavadní písmena q) až w) se označují r) až x). 
 
Odůvodnění: Uvedené změny návrhu zákona reagují na dohodu ministrů 
zemědělství a životního prostředí o společné kompetenci obou resortů. 

Akceptováno 
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Doporučující připomínky: 
1. K bodu 43 - v § 87m odst. 1 písm. a) doporučujeme slovo 
„popřípadě“ nahradit slovem „nebo“ a sjednotit tak textaci s písmenem b) 
téhož odstavce. 

Akceptováno 

2. K bodu 61 – se domníváme, že při řešení problematiky sucha není 
nutné vydávat opatření podle § 87m bez řízení o návrhu. Sucho a na něj 
navazující stav nedostatku vody nastávají pomalu a není nutné jednat 
okamžitě jako v případě řešení povodňové situace.  Vyloučení řízení o 
návrhu na vydání opatření obecné povahy je možné, nicméně jde o velký 
zásah do správního řádu a má-li být vodním zákonem zakotveno, musí být 
náležitě odůvodněno mimořádností dané situace.  Je tedy otázkou, zda 
bude ve stavu nedostatku vody nutné vydávat opatření obecné povahy 
okamžitě bez řízení, tj. zda je vydání  opatření bez řízení o návrhu 
proporcionální intenzitě hrozící újmy (nedostatku vody), či zda by nestačila 
jiná zvláštní úprava ve vztahu ke správnímu řádu (např. zkrácení některých 
lhůt). 

Vysvětleno 
Již stávající znění ustanovení 
umožňuje nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy před jeho projednáním. 
 

3. K důvodové zprávě – v obecné části v části g) týkající se 
hospodářských a finančních dopadů na veřejné rozpočty se uvádí, že je 
předpokládán dopad na rozpočty územních samosprávných celků a na 
státní rozpočet v souvislosti s pořizováním plánů pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody. Vzhledem k tomu, že k návrhu zákona není zpracována 
RIA, je třeba na tomto místě vyčíslit alespoň rámcově uvedené finanční 
dopady na veřejné rozpočty, podnikatele, sociální a jiné dopady nové právní 
úpravy. Chybí také vyhodnocení dopadů resp. přínosů pro životní prostředí. 

Akceptováno 
Finanční dopady jsou doplněny do 
důvodové zprávy. 

4. K důvodové zprávě - na straně 25 v odůvodnění ustanovení § 87b 
odst. 5 doporučujeme doplnit větu: „Komise pro sucho se nemůže při 
vydávání opatření při zvládání sucha a nedostatku vody odchýlit od 
zákonem stanovené hierarchie užití vody, pokud tuto možnost nemá 
zakotvenou a řádně odůvodněnou v plánu pro sucho.“ 
 
Odůvodnění: Odchýlení se od zákonem stanovené hierarchie musí být 
uvedeno a řádně odůvodněno v plánu pro sucho. 
 

Vysvětleno 
Požadované doplnění by bylo 
v rozporu s povahou plánu pro sucho, 
který není závazným podkladem pro 
vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 odst. 
4 správního řádu. 
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5. Není zřejmé, proč je do části V (platné znění s vyznačením změn) 
zahrnut § 24, když se jej žádná změna netýká. 

Vysvětleno 
Návaznost na § 23a. 

6. V části druhé – Změna krizového zákona se doplňuje ve vazbě na 
novelu vodního zákona při vyhlášení krizového stavu (společné zasedání 
krizového štábu a komise pro sucho) § 39 o nový odst. 3. Obdobně by mělo 
být ošetřeno i společné zasedání krizového štábu a povodňové komise, 
které je řešeno pouze v novele vodního zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno 
V krizovém zákoně kromě nového odst. 
3, je upraven odst. 2 následovně: 
 
„(2) Pokud dojde v době povodní 
k vyhlášení krizového stavu, zasedá 
příslušný krizový štáb a příslušná 
povodňová komise společně. 
Pravomoci povodňových komisí 
stanovené zvláštním právním 
předpisem tímto zůstávají nedotčeny.“ 
 
(3) Pokud dojde v době stavu 
nedostatku vody vyhlášeného podle 
zvláštního právního předpisu k 
vyhlášení krizového stavu, zasedá 
příslušný krizový štáb a příslušná 
komise pro sucho společně. Pravomoci 
orgánů pro sucho stanovené zvláštním 
právním předpisem tímto zůstávají 
nedotčeny. 
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Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínky:  
 
K čl. I bodu 43  
K § 87b odst. 4 
Za písmeno c) požadujeme vložit nové písmeno d) v tomto znění: 
 
„d) vnitrozemská vodní doprava na vodních cestách dopravně významných 
využívaných,“. 
Jako další možnou variantu lze navrhnout (za předpokladu projednání se 
zainteresovanými rezorty) nahrazení navrhovaného písmene d) několika 
samostatnými písmeny se stanovením jejich vzájemné priority. Jako 
zbytková kategorie by pak mohlo zůstat „ostatní hospodářské využití“.  
 
Odůvodnění: 
Vnitrozemská vodní doprava patří mezi strategická odvětví národního 
hospodářství a v některých oblastech je její zachování nezbytné, protože 
neexistuje ekvivalentní náhrada, jako je tomu u některých ostatních 
hospodářských využití. Vodní cesty dopravně významné využívané jsou 
nejvýznamnějšími vodními cestami v České republice, které často také patří 
mezi mezinárodní vodní cesty zařazené do sítě TEN-T. 

Vysvětleno 
Uvedená doprava je zahrnuta pod 
písmenem d) hospodářské využití.  
V případě mimořádné situace je nutné 
zajistit fungování zejména prvně 
uvedených bodů v hierarchii, u 
ostatních písmen se lze od pořadí 
významnosti odchýlit, jak uvádí § 87b 
odst. 5. 
Zařazení vnitrozemské vodní dopravy 
na vodních cestách dopravně 
významných využívaných jako 
hospodářské využití vody je uvedeno 
v důvodové zprávě. 

K § 87d odst. 2 
 
Požadujeme za větu první vložit novou větu druhou v tomto znění: 
„Nachází-li se na území kraje vodní cesta dopravně významná využívaná, 
projedná krajský úřad návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace také s 
Ministerstvem dopravy a Státní plavební správou.“. 

Akceptováno 

K § 87e odst. 2 
 
Požadujeme ve větě první slova „a Ministerstvem vnitra“ nahradit slovy „, 
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy“. 

Akceptováno 
Text upraven. 

K § 87h 
 
Požadujeme za větu druhou vložit novou větu třetí v tomto znění: „Nachází-
li se na území kraje vodní cesta dopravně významná využívaná, jmenuje 

Akceptováno 
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hejtman kraje členem komise pro sucho i zaměstnance Ministerstva 
dopravy.“. 
 
Odůvodnění: 
Vnitrozemská vodní doprava je jedním z významných způsobů užívání 
povrchových vod. Sucho a problematika se suchem spojená má tedy přímé 
a často fatální důsledky i pro toto významné odvětví národního 
hospodářství. Plány pro sucho a jejich aktualizace budou tedy mít zpravidla 
zásadní dopady na plavební podmínky a plavební provoz. Přitom na 
dopravně významných využívaných vodních cestách je žádoucí, aby byly 
tyto dokumenty projednány s plavebními úřady, které jsou jediné schopny 
vyhodnotit konkrétní dopady opatření pro dopravu na vodní cestě. 
 
Plány pro sucho mohou mít také významný přesah do investiční činnosti na 
vodních cestách dopravně významných využívaných a i z tohoto hlediska je 
účast plavebních úřadů na projednání jejich návrhů žádoucí. 
Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí již v minulosti 
uznala nezastupitelnou roli Ministerstva dopravy při řešení problémů sucha 
(např. jmenováním zástupce Ministerstva dopravy do mezirezortní pracovní 
komise VODA – SUCHO) a v tomto kontextu by se tedy měl rezort dopravy 
spolupodílet na řešení uvedené problematiky i při její reálné aplikaci na 
základě zákona o vodách. 
 
Závěrem je třeba také zmínit, že ve smyslu ustanovení § 108 odst. 4 
vodního zákona je Ministerstvo dopravy ústředním vodoprávním úřadem 
pro užívání povrchových vod k plavbě. 

Nad rámec návrhu 
Požadujeme v § 7 odst. 5 a § 108 odst. 4 vodního zákona zrušit slova 
„a spojů“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na příslušná 
ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších přepisů. Úprava 
je žádoucí i z hlediska zachování konzistence textu vodního zákona, který 

Akceptováno 
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název „Ministerstvo dopravy“ již užívá v § 47 odst. 4 písm. b). 

Připomínka:  
K čl. I bodu 42 a 43  
V § 77 odst. 9 a § 87j doporučujeme slova „jiného právního předpisu“ 
nahradit slovy „krizového zákona“. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za žádoucí užití normativního odkazu, a to i s ohledem na čl. 
45 legislativních pravidel vlády, podle něhož se nenormativního odkazu na 
jiný právní předpis v ustanovení právního předpisu používá zcela 
výjimečně. 

Vysvětleno 
Odpovídá systematice vodního zákona. 

K čl. I bodu 58 
 
Domníváme se, že ustanovení § 115 odst. 2 je v rozporu s jednou ze 
základních zásad tvorby právních předpisů, podle níž prováděcí právní 
předpisy nemohou upravovat právní vztahy, na které se vztahuje výhrada 
zákona, aniž by tyto vztahy (alespoň rámcově) upravoval zákon. Mezi 
právní vztahy, na něž se vztahuje výhrada zákona, patří i náležitosti podání 
ve správním řízení. Doporučujeme proto výčet požadovaných dokladů 
vymezit přímo v zákoně. 
 
Do ustanovení naopak doporučujeme explicitně doplnit zmocnění pro 
stanovení vzorů jednotlivých podání prováděcím právním předpisem, neboť 
věta druhá § 115 odst. 2 toto zmocnění neobsahuje. 

Vysvětleno 
Formulace zákonného zmocnění 
v § 115 odst. 2 vodního zákona je 
svým obsahem shodná jako před 
novelizací, pouze bylo upřesněno 
znění odst. 2 a bylo doplněno 
zmocnění pro stanovení vzorů 
jednotlivých podání (formulářů).  
Prováděcí předpis pak může v mezích 
zákona upravit detaily, tzn. specifikaci 
jednotlivých náležitostí žádosti. 
Vzhledem ke značné variabilitě žádostí 
ani není racionální jejich náležitosti 
stanovit přímo zákonem. 
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Ministerstvo financí Zásadní připomínky:  
 
1. Důvodová zpráva uvádí jen velmi obecně dopad materiálu na státní 
rozpočet a na rozpočty územně samosprávných celků při pořizování plánů 
pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Požadujeme tyto rozpočtové 
dopady vyčíslit s ohledem na minulé zkušenosti s náklady na pořizování 
obdobné dokumentace a důvodovou zprávu v tomto směru upřesnit; 
 
Doplnění: Předkladatel se otázkou výše ani úhradou dopadů návrhu do 
přenesené působnosti nezabývá, dovozujeme z toho, že očekává buď jen 
bagatelní dopady (s tím, že předpokládá jejich úhradu z rostoucích 
vlastních příjmů územních samospráv), nebo že dopady na územní 
samosprávné celky pokryje sám v rámci limitů svojí kapitoly, což by však v 
obou případech měl v materiálu uvést, a to jednoznačně. 
 
Kvitujeme postoj předkladatele, který nenavrhuje řešení dopadů na územní 
samosprávy prostřednictvím navýšení příspěvku na výkon státní správy, 
což bychom ani z následujících důvodů nemohli považovat za přijatelné: 
 
- Lze si obtížně představit, že „pořízení plánů“ by mělo představovat 
úřední činnost na denní bázi (naopak bychom očekávali především 
počáteční zatížení?!). K tomu zdůrazňujeme, že dle Metodiky stanovení 
plánovaných nákladů na výkon státní správy se jednorázové náklady do 
příspěvku na výkon státní správy nezahrnují. Kromě toho problém zasahuje 
různé lokality různou měrou (obrázky na str. 2 Důvodové zprávy) - z tohoto 
pohledu lze i efekty očekávat diferencované. Pro takovou situaci by nebyl 
víceméně plošně řešený příspěvek na výkon státní správy (navíc bez 
účelové závaznosti) ani vhodný.  
 
- Ministerstvo financí zabezpečuje vysoké nárůsty příspěvku na výkon 
státní správy (PRŮMĚRNĚ - rok 2018 : 5 %, v NÁVRHU SR na rok 2019: 
10 % (celkově pro obce, kraje a hl. m. Prahu jde meziročně úhrnem o více 
než +1 mld. Kč!!), VE VÝHLEDU pro rok 2020: 5 % a rovněž pro rok 2021: 
5 %). Kromě toho v posledních letech roste krajům (i obcím) zřetelně i výše 
daňových příjmů, které lze rovněž pro úhradu přenesené působnosti využít. 

Akceptováno 
Ekonomické dopady jsou do důvodové 
zprávy doplněny. 
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Další navyšování těchto prostředků na úkor státního rozpočtu není 
přijatelné; 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že novela zasahuje do ustanovení § 101, 
navrhujeme přepracování tohoto paragrafu, který v sobě obsahuje vnitřní 
rozpor. Ustanovení odst. 2 stanoví, že výše platby se vypočte vynásobením 
množství odebrané povrchové vody …. „cenou za odběr povrchové vody 
stanovenou správcem vodního toku podle zvláštního zákona“. Možnost 
stanovit cenu je svěřena pouze cenovým orgánům uvedeným v zákonu č. 
265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádný ze správců povodí ve zmíněném zákonu 
uveden není, a není tedy vybaven pravomocí stanovovat ceny. Správci 
povodí tedy nejsou cenovými orgány a nejsou oprávněni stanovovat cenu 
povrchové vody. Slovo „stanoví" zahrnuje i ustanovení odst. 3. Je 
přinejmenším nutné příslušné odstavce upravit tak, aby nebyly se speciální 
právní úpravou v rozporu. Navíc z dikce § 101 odst. 1 přímo vyplývá, že se 
mají platit platby k úhradě určitých činností, nikoliv ceny za zboží a službu 
prodávajícího. Podle tohoto textu v podstatě nejde o ceny, přestože se na 
ně následující odst. 2 odvolává. S ohledem na nové výzvy v oblasti 
racionálního a hospodárného využívání vodních zdrojů je třeba považovat 
za potřebné u obou základních zdrojů (podzemní a povrchová voda) pro 
výrobu pitné vody sjednotit princip ohodnocení těchto zdrojů a přejít i u 
odběrů povrchové vody na systém poplatků, které lépe vyhovují 
prosazování politiky státu než tržní kategorie v podobě sjednávané ceny; 

Vysvětleno 
Zavedení systému poplatků za odběr 
povrchové vody není možné bez 
provedení komplexní změny 
financování vodního hospodářství. Tato 
změna není předmětem návrhu novely. 
 
Ministr zemědělství představil variantní 
návrh na změnu financování ve vodním 
hospodářství na jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody České 
republiky (Tripartita) dne 25.3.2019. 
Ministerstvo zemědělství bylo vyzváno 
ke zpracování podrobné analýzy 
dopadů jednotlivých variant, která bude 
spolu s návrhem konzultována se 
všemi zainteresovanými stranami. 
Následně bude přistoupeno k případné 
další novelizaci zákona. 

3. V části čtvrté čl. V požadujeme v kontextu a po věcném porovnání s 
již dříve do zákona č. 97/1993 Sb. doplněnými ustanoveními § 4a až 4c 
doplnit v nyní navrhovaném § 4d větě třetí výčet ustanovení zákona č. 
219/2000 Sb., která se na postupy podle věty první a druhé navrhovaného 
§ 4d nepoužijí, o § 27, a to včetně připojení odkazu na již zavedenou 
poznámku pod čarou č. 1b, tedy shodně s úpravou, která je užita již v 
dosavadních § 4a, § 4b odst. 6 a § 4c. Z textu navrhovaného § 4d je totiž 
zřejmé, že pohotovostní zásoby budou moci být „poskytnuty formou jejich 
bezúplatného použití“, přičemž se dále ukládá tyto pohotovostní zásoby 
vrátit. Tj. nepočítá se - na rozdíl od situace v § 4a a 4b - s předáním do 
spotřeby a nebude tedy přicházet v úvahu převod vlastnictví.  

Akceptováno 
Po konzultaci se SSHR doplněno o 
§ 27.  S ohledem na citaci zákona o 
majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích přímo 
v textu § 4d je  odkaz na poznámku 
pod čarou nadbytečný. 
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Půjde jenom o užívací vztah, přičemž okruh možných uživatelů dle první 
věty zahrnuje jak státní, tak ale i nestátní instituce. Nestačí proto vyloučit 
ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. týkající se pouze nakládání s majetkem 
státu mezi státními institucemi navzájem, ale je třeba doplnit i ustanovení, 
podle kterého se majetek státu přenechává do užívání nestátním 
subjektům, tedy zmíněný § 27. Další problém pak spatřujeme v neúplné 
úpravě, pokud jde o právní jednání sledující ošetření případného 
pokračování užívacího vztahu po uplynutí stanovené doby 60 dnů. Jak již 
bylo uvedeno, okruh možných uživatelů – a to zjevně i pro toto pokračující 
užívání – zahrnuje státní i nestátní instituce. Na toto pokračující užívání se 
přitom výluka vybraných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., provedená 
navíc již ve větě třetí, tedy bezprostředně za úpravou možnosti poskytnout 
pohotovostní zásoby k bezúplatnému použití, zjevně vztahovat nemá a 
věcně ani nemůže (nemá věcný důvod se vztahovat).  
 
V další části ustanovení by tak měl být zákon č. 219/2000 Sb. co do 
podmínek pro sjednávání užívacích vztahů (a to včetně formy) opět 
použitelný, byť s dílčími modifikacemi, které bude možno jako speciální 
úpravu dovodit z § 4d (zejm. bezúplatnost a určitá nárokovost pokračování 
užívacího vztahu v případě splnění stanovených podmínek). Je proto třeba 
vedle smlouvy zmínit jako formu právního jednání i zápis (srov. obdobná 
situace v § 4b odst. 5), tj. větu pátou a šestou formulovat takto: „Po této 
lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze 
na základě smlouvy uzavřené se Správou, popřípadě zápisu 1b) 
pořízeného se Správou. Návrh smlouvy, popřípadě zápisu, zpracuje Správa 
na základě žádosti předložené příjemcem.“. Pouze pro úplnost 
upozorňujeme, že podle obdobné úpravy v § 4b odst. 5 se navíc pro tyto 
pokračující užívací vztahy počítá s „podmínkami stanovenými vládou“. 
Doporučujeme prověřit, zda by v daném směru neměla být doplněna i nyní 
navrhovaná úprava (důvodová zpráva tuto otázku, např. vysvětlením 
odlišnosti situace, nijak neřeší). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle SSHR se v případě nedostatku 
vody podle novely vodního zákona 
nepředpokládá přímé zapojení vlády a 
pro efektivní použití pohotovostních 
zásob je navrhováno postup upravit 
odlišně od zákona č. 219/2000 Sb., a 
to úpravou zákona č. 97/1993 Sb., o 
působnosti Správy státních hmotných 
rezerv. Tuto úpravu si ve své 
působnosti navrhne SSHR. Tato 
informace bude doplněna do důvodové 
zprávy. 
 
V případě, že by byl vyhlášen z důvodu 
sucha krizový stav, pak bude 
postupováno podle zákona č. 241/2000 
Sb. 

Doporučující připomínky: 
1. K bodu 6 (k § 10 odst. 1): Doporučujeme prověřit nově navrhovanou 
hranici pro povinnost měřit množství odebírané vody 1 000 m3 v 

Vysvětleno 
Stanovené limity by měly podchytit 
významnější odběratele vody, aby se 
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kalendářním roce, a to ve vztahu k limitu 100 m3 v kalendářním měsíci (1 
000 m3 je desetinásobkem měsíčního limitu 100 m3). Vycházíme z 
obdobného limitu v tomtéž odstavci dále, kde limit 6 000 m3 je 
dvanáctinásobkem měsíčního limitu 500 m3. V této souvislosti 
upozorňujeme, že ve zvláštní části důvodové zprávy je v odůvodnění k 
bodu 6 (k § 10 odst. 1) nevhodně použita zkratka „resp.“.  
 
Považujeme za potřebné vysvětlit a v materiálu uvést, na jakém základě 
předkladatel stanovil limit 1 000 m3 a 100 m3 a jaké odběratele nově 
stanovená povinnost měření zasáhne, zda se např. může týkat i 
vícečlenných domácností (např. rodinný dům s větší zahradou). 

při omezování odběrů vody mohly včas 
objektivně posoudit možné dopady. 
Hodnoty 100, resp. 1000 jsou limity pro 
příslušné období, takže při překročení 
limitu 100 m3 v některém měsíci, nebo 
překročí 1000 m3 za rok, je povinen je 
měřit a předávat správci povodí. Limit 
se nebude týkat vícečlenné domácnosti 
s velkou zahradou, pokud nebude mít 
denně potřebu vody více jak 3 m3.  
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

1. K návrhu nové Hlavy X díl 2 § 87d odstavec 2 
 
První větu v odstavci 2 požadujeme upravit takto: „Návrh plánu pro sucho 
a jeho aktualizace krajský úřad projedná s obecními úřady obcí s 
rozšířenou působností ve svém správním obvodu, příslušným újezdním 
úřadem, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České 
republiky, zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody významnými 
pro území příslušného kraje, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem 
životního prostředí“. 
 
Odůvodnění: 
Státní správu na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady podle § 
105 až 107 platného vodního zákona. Ministerstvo obrany, resp. Armáda 
České republiky, musejí mít aktuální informace o plánovaných opatřeních v 
případě sucha a nedostatku vody. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Text doplněn. 

2. K § 87f odst. 1 písmeno a) 
 
Písmeno a) požadujeme upravit takto: „obecní úřad a újezdní úřad,“. 
 

Akceptováno 
Text doplněn. 
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Odůvodnění:  
Újezdní úřady jsou vodoprávními úřady na území vojenských újezdů v 
souladu s vodním zákonem, a proto požadujeme jejich začlenění mezi 
orgány pro zvládání sucha.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
3. K důvodové zprávě 
 
Z předloženého materiálu bez jakékoli pochybnosti vyplývá zásadní dopad 
na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, včetně navyšování administrativní 
zátěže a nárůstu počtu úředníků. V materiálu je konstatováno, že cit.: 
„Návrh zákona předpokládá dopad na rozpočty územních samosprávných 
celků a na státní rozpočet při pořizování plánů pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody“. Ovšem žádný, ani hrubý odhad těchto dopadů, není v 
materiálu uveden.  
Požadujeme materiál v uvedeném smyslu doplnit. 
  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Ekonomické dopady jsou do důvodové 
zprávy doplněny. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. Obecně 
Zásadně nesouhlasíme s navrženou koncepcí, kdy komise pro sucho, která 
de facto není orgánem státní správy ani orgánem samosprávy, na základě 
nezávazného dokumentu s nejasným mechanismem projednání (plán pro 
sucho) má vydávat rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. Taková 
koncepce není podle našeho názoru v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky. V této souvislosti opakovaně upozorňujeme na čl. 105 Ústavy: 
Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to 
zákon. Svěření výkonu státní moci tělesu, které de facto není orgánem 
státní správy ani orgánem samosprávy, Ústava vůbec nepředpokládá. 
Požadujeme celou koncepci přepracovat způsobem, který by dodal činnosti 
komise pro sucho patřičnou legitimitu. Legitimitu komise pro sucho by 
posílilo, pokud by nečinila závazná rozhodnutí, anebo pokud by její závěry 
vycházely ze závazného dokumentu, který byl zákonem stanoveným 

Vysvětleno 
Dle názoru předkladatele je uvedený 
koncept v souladu s ústavním 
pořádkem. 
Komise pro sucho je zřízena jako 
zvláštní orgán kraje (§ 87f) právním 
předpisem síly zákona a konkrétní 
výkon státní správy je vymezen opět 
zákonem v § 87k. 
Není nutné, aby její závěry vycházely 
ze závazného doklumentu. Jako 
správní orgán (kolegiální) má při 
vydávání rozhodnutí hodnotit podklady, 
podle své úvahy, pokud zákon 
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způsobem předem projednán se všemi dotčenými orgány a subjekty a poté 
vydán orgánem státní správy (nikoliv komisí pro sucho). Navrhujeme tyto 
alternativy: 
 

a) Komise pro sucho nebude mít rozhodovací pravomoc, bude 
připravovat návrhy rozhodnutí a návrhy opatření obecné povahy, 
které poté vydá vodoprávní úřad. 

b) Budou upřesněna procesní pravidla pro projednání a vydání plánu 
pro sucho; minimálně bude postaveno na jisto, jak se nakládá 
s připomínkami dotčených míst, a bude určen orgán státní správy 
(nikoliv komise pro sucho), který plán pro sucho vydá, jakož i právní 
forma plánu pro sucho. Proti připravovanému plánu pro sucho bude 
moci podat připomínky každý. 
 

Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava nešťastně kombinuje nezávazný dokument a komisi, 
která de facto není orgánem státní správy. Proti vytvoření snadno 
projednatelného, nezávazného podkladového materiálu nemáme námitky. 
Problematickým se ovšem materiál stává ve chvíli, kdy má sloužit jako 
podklad pro činnost komise pro sucho, která není řádným orgánem státní 
správy ani orgánem samosprávy. Určité opodstatnění pro předkladatelem 
navrhované postavení komise pro sucho by snad poskytoval například 
válečný stav nebo jiná srovnatelně závažná situace, ale to předložený 
návrh zákona nepředpokládá, neboť aktivací komise pro sucho se má 
naopak směřovat k vyřešení nedostatku vody tak, aby pokud možno vůbec 
nedošlo ke vzniku krizového stavu podle zákona o krizovém řízení (viz str. 3 
a 4 obecné části důvodové zprávy). 
 
Závěrem zdůrazňujeme, že tato zásadní připomínka vychází z připomínek, 
které Ministerstvo pro místní rozvoj jako člen meziresortní pracovní skupiny 
Voda-Sucho uplatňovalo po celou dobu přípravy návrhu novely vodního 
zákona a souvisejících zákonů. 
Tato připomínka je zásadní. 

nestanoví, že některý podklad je pro 
něj závazný, což vodní zákon 
nestanoví. (§ 50 odst. 4 správního 
řádu). 
Plán pro sucho má sloužit zejména 
jako odborný podklad pro činnost 
komise, aby v případě mimořádné 
události teprve nesoustřeďovala 
potřebné informace, ale měla je 
systematicky připravené. I za 
současného stavu je možné omezovat 
nakládání s vodami, nařizovat 
mimořádné manipulace na vodních 
dílech, apod. (analogicky jako je tomu v 
§ 87k) a správní orgán rozhoduje aniž 
by k tomu měl plán, který by byl 
závazný, předem projednaný a všemi 
subjekty připomínkovaný, rozhoduje 
podle svého uvážení, které musí řádně 
a přezkoumatelně odůvodnit. 
Vzhledem k tomu, že sucho a 
nedostatek vody je mimořádnější než 
současnou právní úpravou řešené 
situace, přistoupili jsme k povinnosti 
zpracovat plán pro sucho, který má 
sloužit „pouze“ jako odborný podklad 
pro rozhodování. Ta skutečnost, že se 
zveřejňuje a s vyjmenovanými subjekty 
projednává má zajistit jeho 
komplexnost a začlenění všech 
dotčených osob do řešení 
problematiky. Nemyslíme si, že by výše 
popsané popíralo legitimitu nově 
ustaveného správního orgánu, ani 
plánu pro sucho. 
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K jednotlivým částem 
K části první 
 

2. K bodu 1 (§ 5 odst. 3)  
Požadujeme v § 5 odstavec 3 vypustit. 
Toto ustanovení určuje jednotlivé způsoby likvidace odpadních vod. Není 
jasné, co je myšleno slovy, že stavebníci jsou povinni „v souladu se 
stavebním zákonem“ zabezpečit zpracování povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na stavby akumulací a následným 
využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů zpracování srážkových vod možný, potom jejich zadržováním a 
řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Předkladatel měl 
patrně na mysli nikoliv stavební zákon, ale § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 
501/2006 Sb. a § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Navrhovaná právní 
úprava je duplicitní vzhledem k právní úpravě obsažené v prováděcích 
vyhláškách ke stavebnímu zákonu, zejména k vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. Podle § 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb. musí 
stavby, z nichž odtékají srážkové vody, mít zajištěno jejich odvádění; jsou 
zde řešeny i konkrétní způsoby. Vyhláška také stanovuje, který způsob 
odvádění srážkových vod má být upřednostňován (zasakování). Pokud 
zasakování není možné, pak vyhláška předpokládá odvádění srážkových 
vod do povrchových vod, popřípadě do kanalizace. Podobně § 20 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. upravuje způsoby, jak má být na stavebním pozemku 
řešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod. V souvislosti s tím je 
třeba upozornit, že podle § 169 stavebního zákona jsou fyzické a právnické 
osoby a orgány veřejné správy povinny respektovat obecné požadavky na 
výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Jak již bylo uvedeno, je 
tato problematika řešena prováděcími vyhláškami ke stavebním zákonu 
a všechny jimi stanovené požadavky a jejich splnění posuzují stavební 
úřady.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o upřesnění stávajícího znění 
s tím, že je uvedena posloupnost 
posuzování vhodnosti možných 
způsobů řešení v souladu s vodním 
zákonem. Návrh reaguje na stále 
častěji se objevující jev hydrologického 
sucha. Stanovená posloupnost 
zpracování srážkových vod není 
v rozporu s  prováděcími předpisy ke 
stavebnímu zákonu, tyto předpisy 
pouze blíže specifikuje a rozvádí tak, 
aby byla zajištěna prevence a ochrana 
před suchem a případným 
nedostatkem vody. 
Ustanovení § 20 odst. 5 písm. c)  
vyhlášky č. 501/2006 Sb. řeší pouze 
likvidaci srážkových vod, avšak 
nepočítá s jejich jiným využitím. 
Předložený návrh pouze podrobněji 
rozpracovává ustanovení § 20 písm. c) 
uvedené vyhlášky tak, aby bylo 
v hierarchii zpracování srážkových vod 
z důvodu ochrany před suchem 
umožněno vedle vsakování i další 
využití srážkových vod. Na druhém 
místě je pak stejně jako ve vyhlášce č. 
501/2006 Sb. zadržování srážkových 
vod a jejich řízené odvádění. Z důvodu 
snahy o efektivní hospodaření s vodou 
je pak umožněna i kombinace těchto 
způsobů. 
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3. K bodu 2 (§ 5a) 
Ustanovení § 5a požadujeme vypustit. Nemáme však námitky proti tomu, 
aby ve smyslu uvedeného ustanovení byly upřesněny republikové priority 
územního plánování v Politice územního rozvoje při její příští aktualizaci. 
 
Odůvodnění:  
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pokládá problematiku hospodaření 
s vodou ve městech za důležitou a nezpochybňuje souvislost této 
problematiky s územním plánováním. Nicméně navrhované ustanovení § 
5a je formulováno nevhodně a jeho zařazení do vodního zákona je 
nesystémové. Cíle a úkoly územního plánování jsou uvedeny v § 18 a 19 
stavebního zákona. Stanovování dalších cílů a úkolů pro územní plánování 
v jiném právním předpisu je nevhodné a nežádoucí, a to tím spíš, že MMR 
připravuje komplexní rekodifikaci veřejného stavebního práva, v rámci níž 
budou některé nepřehledné až chaotické vztahy mezi jednotlivými zákony 
narovnány do co nejpřehlednější podoby.  
 
V obecné rovině jsou požadavky obsažené v navrhovaném znění § 5a již 
zahrnuty zejména ve stávajícím znění § 18 odst. 1, 2 a 4 a § 19 odst. 1 
písm. c), d), e), g), i) a o) stavebního zákona. Jde však o formulace 
podstatně obecnější než navrhované znění § 5a vodního zákona. Jako 
účelné se proto jeví upřesnění republikových priorit územního plánování 
v Politice územního rozvoje při její příští aktualizaci. 
Navrhované znění § 5a v sobě také zahrnují požadavek na vymezování 
konkrétních ploch 1) k vsakování srážkových vod, 2) k výsadbě veřejné 
zeleně, 3) k realizaci vodních prvků. Podle zvláštní části důvodové zprávy 
má předkladatel na mysli zejména plochy vymezované v územním plánu. 
 
K tomu uvádíme: 
Výkresy územního plánu se vydávají v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 
(viz § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), kde 1 mm v plánu představuje 5 
nebo 10 m ve skutečnosti. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném 
měřítku (viz tamtéž). Plochy v územním plánu se zpravidla vymezují o 
rozloze větší než 2 000 m2 (viz § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Již 
z uvedeného je zřejmé, že možnost územního plánu zabývat se 

Vysvětleno 
Při pořizování územně plánovací 
dokumentace by mělo docházet 
k prověření vymezení regulativů 
majících za cíl zadržování vody 
v krajině i ve vztahu k jiným plochám, 
než které mají stanoven přímý účel 
využití jako plochy vhodné k vsakování 
srážkových vod (např. plocha výroby 
a skladování může obsahovat regulativ 
spočívající v zajištění plošného 
vsakování atmosférických srážek ze 
zpevněných ploch v rámci přípustných 
záměrů). Cílem je zajistit ochranu 
povrchových a podzemních vod a 
omezení negativních vlivů na 
hydrologický režim v souvislosti se 
zastavováním půdy a jejím 
překrýváním nepropustnými povrchy. 
 
Na základě vypořádání připomínek je 
návrh § 5a upraven takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
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předestřenými problémy je značně limitovaná.  
 
Ad 1) Vymezení plochy pro vsakování vod v územním plánu je možné, ale 
je vhodné mít k jejímu vymezení odborný podklad. Častější než 
monofunkční plocha pro vsakování vod jsou regulativy omezující 
zastavitelnost ploch (koeficient zeleně apod.). 
 
Ad 2) Výsadba zeleně (stejně jako snižování teplotních výkyvů) není věcí, 
kterou má upravovat vodní zákon, a už proto je řešení tohoto tématu 
vodním zákonem nevhodné. Obecně lze říci, že retence vody ve městech a 
tepelný ostrov města jsou dvě rozdílné, jen zčásti příbuzné problematiky. 
Územní plán může vymezit plochy pro veřejnou zeleň (například plochu pro 
stávající či navrhovaný park). Návrh uličních stromořadí apod. je mimo 
podrobnost zobrazitelnou v územním plánu. 
 
Ad 3) Realizace vodních prvků ve městě – kašny, fontány apod. – je mimo 
podrobnost zobrazitelnou v územním plánu. Vymezení plochy pro nový 
rybník apod. je sice možné, ale je zapotřebí mít k jejímu vymezení odborný 
vodohospodářský podklad. Bez odborného podkladu je vymezení takové 
plochy nevhodné, neboť v tomto případě lze očekávat, že podrobnějším 
technickým řešením bude poloha rybníku následně zpřesněna, což si vynutí 
změnu územního plánu. 
 
Obecně jsou k reflexi uvedených problémů v územním plánování vhodnější 
jiné nástroje, a sice regulační plán a územní studie. Předkladatel ostatně 
uznává, že (stávající, legislativně ukotvená) povinnost stavebníků řešit 
zasakování na vlastním pozemku není samospasitelná; samospasitelná by 
ovšem nebyla ani právní úprava obsažená v navrhovaném znění § 5a, jejíž 
praktické naplnění je z výše popsaných důvodů možné jen omezeně a do 
značné míry by bylo vázáno na podporu pořizování regulačních plánů, 
územních studií, ale i odborných vodohospodářských podkladů (které 
nemusejí mít nutně statut územní studie). 
 
MMR vyvíjí aktivity k podpoře řešení vodního režimu v území prostředky 
územního plánování. Zejména máme na mysli podporu územních studií 

podklady k dispozici“. 
 
Návržené ustanovení sice ukládá 
podílet se odborným vstupem 
stanoviska dotčeného orgánu 
zohlednění těchto zájmů vodoprávním 
úřadům, přesto lze mít zato, že 
zpracování dostatečných podkladových 
materiálů (vsakovací mapy, generely 
odvodnění atd.) by mělo být v režii 
odpovědné samosprávy. Vodoprávní 
úřad může na těchto podkladech toliko 
stavět, odborně je oponovat a do 
územního plánování je svým 
stanoviskem uplatnit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



22 

krajiny, kterých se nyní zpracovává celkem 47 pro cca 23 % rozlohy státu 
s předpokladem dokončení všech 47 studií v roce 2019. S problematikou 
souvisí i připravovaný projekt TAČR Beta „Vymezování zelené infrastruktury 
v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj 
posilování ekosystémových služeb v území“. Dále MMR vyjádřilo podporu 
připravovanému projektu TAČR Zéta „Voda ve městě: Modrá a zelená 
infrastruktura mezioborově“ (gestorem tohoto projektu bude MŽP). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

4. K bodu 12 - § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 
Ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 i některá další ustanovení pracují s 
pojmem „ostatní vodní linie“, který však není zákonem definován. 
Doporučujeme vymezení pojmu „ostatní vodní linie“ do vodního zákona 
doplnit.  

Akceptováno 
Doplněna definice.  
§ 21 odst. 2 písm. c) bod 1 je upraven 
následovně:   
1. vodních toků a ostatních vodních linií 
a objektů na nich, hydrologických 
povodí vodních toků, hydrologických 
rajonů a vodních nádrží; pro účely 
tohoto zákona se ostatní vodní linií 
rozumí linie povrchové nebo podzemní 
vody, která nenaplňuje ustanovení § 43 
odst. 1 vodního zákona. 

5. K bodu 43 (§ 87c odst. 1 a § 87d odst. 1) 
V obou ustanoveních doporučujeme postupovat jednotně při uvedení, že 
krajský úřad a úřad obce s rozšířenou působností jednají v přenesené 
působnosti, tj. buď slova „v přenesené působnosti“ uvést (tak jako je tomu v 
§ 87d odst. 1), anebo je naopak neuvádět (tak jako je tomu v § 87c odst. 1). 
S ohledem na § 126a usuzujeme, že v § 87c a 87d není nutno přenesenou 
působnost výslovně zmiňovat. 

Akceptováno 
Text upraven. 

6. K bodu 43 (§ 87c odst. 2, § 87d odst. 2 a § 87e odst. 2) 
V navrhovaném znění § 87c odst. 2 a § 87d odst. 2 není stanoveno, jakým 
aktem (stanoviska, vyjádření, připomínky) subjekty, s nimiž je plán pro 
sucho projednáván, k němu podávají svá vyjádření. Dále není stanoveno, 
jak mají být tyto jejich akty vypořádány, jaké jsou opravné prostředky a kdo 
a jak bude řešit případné rozpory mezi orgány. Není ani stanoveno, jak se 

Vysvětleno 
Jelikož je plán vnitřním podkladem pro 
správní rozhodování, není nutné 
stanovovat opravné prostředky při jeho 
přípravě. Opravné prostředky mohou 
subjekty využít ve chvíli vydání 
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bude postupovat v případě nesouladu plánu pro sucho s plánem pro sucho 
vyšší úrovně (neplatí pro § 87e). Požadujeme v uvedeném směru návrh 
zákona doplnit. 
 
V citovaných ustanoveních se dále stanoví, že „zveřejněním se plán pro 
sucho stává platným“. Není zřejmé, co má předkladatel na mysli použitím 
slova „platný“. Tento výraz implikuje závaznost, kterou ale předkladatel 
(alespoň formálně) plánu pro sucho upírá. Stanovení způsobu projednání, 
procesních práv těch, jichž se navržená opatření dotýkají (například jejich 
právo podat připomínky či námitky proti plánu pro sucho), způsobu jejich 
řešení, jakož i stanovení hierarchické závaznosti dokumentů různé úrovně a 
konečně též stanovení, kterým okamžikem dokument nabývá platnosti, jsou 
znaky závazného veřejnoprávního dokumentu, jakým je například opatření 
obecné povahy. Předkladatel na jedné straně ponechal plánu pro sucho 
některé znaky závaznosti, ale na druhé straně zároveň omezil jeho dosah 
tak, aby ho mohl uvádět jako nezávazný podklad. Požadujeme tuto 
nedůslednost odstranit. 
 
Odůvodnění: Nedostatečné ošetření formálních a procesních náležitostí 
plánu pro sucho může vést k těžko řešitelným situacím při jeho uplatňování, 
jak Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně upozorňovalo již v průběhu 
pracovní fáze přípravy návrhu příslušné části novely vodního zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

správního aktu – rozhodnutí, nebo 
opatření obecné povahy. 
 
Abychom předešli pochybnostem o 
povaze plánu pro sucho, věta 
„Zveřejněním se plán pro sucho stává 
platným.“ je odstraněna.  

7. K bodu 43 (§ 87l odst. 1 a 2) 
Doporučujeme v § 87l odst. 1 větě třetí a § 87l odst. 2 větě třetí nahradit 
slovo „zveřejní“ slovy „zajistí zveřejnění“, neboť komise pro sucho 
nespravuje úřední desky, na nichž má být informace zveřejněna. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

8. K bodu 43 (§ 87l odst. 1 a 2) 
Z navrhovaného znění odstavců 1 a 2 v § 87l je zřejmá již zmiňovaná 
nevhodnost zvolené formy orgánu pro sucho, která byla pojata jako 
analogie povodňové komise. Vodoprávní úřad vyhodnotí situaci a navrhne 
zástupci samosprávy svolání komise pro sucho. Tento model by mohl mít 
opodstatnění například tehdy, pokud by vodoprávní úřad byl pouze 

Vysvětleno 
Skutečnost, že je potřeba vyhlásit stav 
nedostatku vody může zjistit 
vodoprávní úřad jako odborný orgán, 
nebo může vyplývat ze směrodatných 
limitů. Větším problémem ale budou 
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odborným orgánem bez výkonných pravomocí, který by předával odborné 
informace odpovědnému orgánu s rozhodovací pravomocí, nebo pokud by 
vodoprávní úřad nevěděl, zda je třeba vyhlásit stav nedostatku vody, a 
naopak komise pro sucho by byla způsobilá tuto potřebu rozpoznat. 
Navržené řešení může sotva obstát ve vztahu k § 87b odst. 3 písm. a), kde 
se stanoví, že součástí plánu pro sucho jsou „místní směrodatné limity a 
kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody“. Ve skutečnosti je tedy od 
počátku známo, co a v kterou chvíli je třeba učinit. Doporučujeme proto 
znovu zvážit, který orgán by měl být orgánem pro zvládání sucha a stavu 
nedostatku vody, a to zvláště s ohledem na již existující pravomoci 
vodoprávních úřadů. 

navazující omezující rozhodnutí, která 
mohou být citelným zásahem pro 
jednotlivé subjekty a je tak potřeba, aby 
o nich rozhodoval odborný kolegiální 
orgán.  
Z našeho pohledu je legitimnější 
koncept, kdy stav nedostatku vody 
i omezující rozhodnutí vydává komise 
pro sucho, než že by stav nedostatku 
vody vyhlašoval vodoprávní úřad 
a komise pro sucho poté rozhodovala 
o omezujících opatřeních. 

9. K bodu 43 (§ 87m odst. 3) 
V navrhovaném znění věty první a druhé doporučujeme slova „musí dbát 
souladu“ nahradit slovy „musí postupovat v souladu“. Obsah slova „dbát“ je 
v této souvislosti poněkud neurčitý a tudíž nevhodný pro užití v dispozici 
právní normy.  

Akceptováno 
Text upraven. 

K části třetí 
10. K bodu 2 (§ 15 odst. 8)  

Doporučujeme slovo „bezodkladně“ nahradit slovy „bez zbytečného 
odkladu.“ Slova „bez zbytečného odkladu“ podle našeho názoru lépe 
vystihují charakter povinnosti, která odběrateli vzniká. Předkladatel jistě 
neměl na mysli, že je-li například odběratel na dovolené, má přerušit 
dovolenou a spěchat do místa, kde odebírá vodu, aby umožnil 
provozovateli přístup k vodoměru.  

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. Obecná připomínka - Považujeme za nezbytné spolu s novými 
povinnostmi vyplývajícími ze zákona provést významnou reformu 
financování podniků povodí tak, aby podniky, které investují do opatření na 
snížení odběru vody, nebyly zatěžovány vyššími poplatky za odběr vod. 
 
Odůvodnění: 
Prostředky z plateb za odběry povrchových vod (§ 101 vodního zákona), se 
v průběhu doby stále snižují. Je to výsledek zavádění moderních 
technologií šetrných k životnímu prostředí ve výrobě, zavádění opětovného 

Vysvětleno 
Ministr zemědělství představil variantní 
návrh na změnu financování ve vodním 
hospodářství na jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody České 
republiky (Tripartita) dne 25.3.2019. 
Ministerstvo zemědělství bylo vyzváno 
ke zpracování podrobné analýzy 
dopadů jednotlivých variant, která bude 
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využití odpadních vod a celkového snižování spotřeby vody. S tím je logicky 
spojen nárůst ceny vody vypočítávaný podle § 102 odst. 2 vodního zákona. 
Toto problematické cyklení se v odborných kruzích definuje jako tzv. 
vodárenský efekt. Čím nižší odběr vody, tím vyšší musí být její cena, aby se 
pokryly fixní náklady a mandatorní výdaje. Z toho jasně vyplývá, že stávající 
systém financování vodního hospodářství je nejen neudržitelný, ale také 
demotivační a je tudíž v přímém rozporu s tím, co ČR v současné etapě 
klimatického vývoje potřebuje. Nemotivuje odběratele k efektivnímu 
využívání vodních zdrojů a k zavádění nejnovějších úsporných technologií, 
protože se to prostě díky vodárenskému efektu nevyplatí. Stávající 
cenotvorba v oblasti povrchových vod přináší značné diskrepance v cenách 
v různých částech ČR, čímž stát de facto znevýhodňuje odběratele/výrobce 
se stejným výrobním programem. Cenové rozdíly např. mezi Povodím 
Vltavy a Povodím Moravy jsou dvojnásobné. Považujeme proto za 
nezbytné spolu s novými povinnostmi vyplývajícími ze zákona provést 
významnou reformu financování podniků povodí. Předkladatel by se měl 
naopak zdržet návrhů na nesystémové a nelogické nástroje typu zrušení 
výjimky pro zatápění těžebních prostor (mimo jine sloužící k větší retenci 
vody v krajině, tj. nedochází fakticky k její spotřebě, ale k zadržení) a měl 
by se okamžitě věnovat přípravě sebevědomého, odpovědného a trvalého 
návrhu na financování vodního hospodářství. Pokud jakákoliv činnost, byť 
rekultivační, přispívá k větší retenci vody v krajině, stát by ji měl podpořit a 
nikoli navrhovat sankční nástroje. 

spolu s návrhem konzultována se 
všemi zainteresovanými stranami. 
Následně bude přistoupeno k případné 
další novelizaci zákona. 

2. K novelizačnímu bodu 6, § 10 odst. 1 - Požadujeme zrušení 
navrhovaných požadavků na rozšíření vedení provozní evidence. Pokud ke 
zrušení nedojde, požadujeme doplnit dopady návrhu na dotčené subjekty. 
 
Odůvodnění: 
Změna limitů pro měření množství odebírané vody způsobí skokové 
navýšení počtu oprávněných subjektů k nakládání s vodami, kteří budou mít 
povinnost plnit nové administrativní požadavky a občan i malý podnikatel 
tak bude ještě více zatížen. Navrhujeme limity upravit, místo 1000 m3 a 100 
m3 uvést 3000 m3 a 300 m3, aby nárůst byl pozvolný. 
 
Návrh významně zpřísňuje požadavky na provozní evidenci nakládání s 

Vysvětleno 
Zavedení povinnosti měření množství 
odebírané vody u odběratelů se 
sníženými limity, pokud odběratelé 
ještě neměří, znamená jednorázovou 
investici do vodoměru s dálkovým 
přenosem dat nebo záznamovým 
zařízením v jednotkách tisíc Kč. Při 
nákupu pouze vodoměru je nutné 
počítat s odečtem na konci každého 
měsíce. Vodoměry jsou přitom 
obdobné jako u domácností, které 
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vodami provedené snížením limitního množství odebrané vody, při jehož 
dosažení vznikne povinnost toto množství měřit a předávat o něm 
informace správci povodí. Z materiálu není zřejmé, kolika nových uživatelů 
vody se povinnost dotkne, jak je administrativně zatíží a jak budou tuto 
zvýšenou administrativní zátěž zvládat podniky povodí. Z odůvodnění této 
úpravy v důvodové zprávě vyplývá, že je potřeba těmito údaji disponovat 
zejména v době napjaté hydrologické situace tak, aby bylo možné přijímat 
opatření v době sucha k zajištění disponibilního množství a provádět 
realistické operativní řízení. Pravidlo je však nastaveno univerzálně bez 
ohledu na skutečnou hydrologickou situaci. V rámci předejití navyšování 
administrativní zátěže je proto třeba důsledně zvážit, zda je toto zpřísnění 
skutečně nutné a zda jej neaplikovat např. pouze v obdobích, kdy bude 
vyhlášeno období sucha. Chybí dopady navrhované úpravy na dotčené 
subjekty. 

odebírají vodu z veřejného vodovodu, 
což se týká 95% obyvatel republiky. 
Předání informace o odběru 
za uplynulý rok pro správce povodí 
bude zajištěno prostřednictvím 
formuláře ISPOP 1x ročně, kdy 
vyplnění je otázkou hodiny.  
Důvodová zpráva je v tomto smyslu 
doplněna. 

3. K novelizačnímu bodu 6, § 10 odst. 1 -Požadujeme doplnit na 
závěr odstavce větu:  
 
"Měření množství vody lze nahradit výpočtem, stanoví-li tak povolení k 
nakládání s vodami." 
 
Odůvodnění: 
Řada oprávněných bude nucena opatřit své zdroje vody měřícím zařízením 
a tudíž kromě nové nadministrativní zátěže, je postihne i zátěž spočívající v 
nákladech na měřící soustavy, jejich kalibraci apod. Navrhujeme umožnit 
vykázání odběru také výpočtem, pokud to umožňuje povolení k nakládání s 
vodami. 

Vysvětleno 
Měření množství odebírané vody je 
průkazné jak pro odběratele, tak pro 
vodoprávní úřad či kontrolní orgán. 
Nejedná se o významnou 
administrativní zátěž, neboť bude 
nutné jednou ročně vyplnit výkaz do 
databáze ISPOP. 
 

4. K § 10 odst. 4 - V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme 
upravit ustanovení následovně: 
 
"(4) Vodoprávní úřad může stanovit v povolení k nakládání s vodami i další 
podrobnosti těchto měření a výpočtů množství vody . V případě mimořádné 
situace může vodoprávní úřad na návrh oprávněného stanovit způsob a 
rozsah měření nebo prokázání množství vody výpočtem mimo řízení o 
povolení k nakládání s vodami, a to na omezenou nezbytně nutnou dobu." 

Vysvětleno 
Ve vazbě na předchozí bod se 
nepřipouští možnost výpočtu, takže 
není potřebné text doplňovat. 
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5. K novelizačnímu bodu 15, § 22 odst. 2 - V návaznosti na 
předchozí dvě připomínky požadujeme upravit ustanovení následovně: 
 
"(2) Pro potřeby vodní bilance jsou osoby, které jsou podle § 10 odst. 1 
nebo 2 povinny měřit (případně výpočtem prokázat ) množství vody, se 
kterou nakládají, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo 
podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v 
kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, povinni 
jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí výsledky měření nebo 
stanovení množství vody způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a 
Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou." 

Vysvětleno 
Ve vazbě na předchozí body se 
nezavádí možnost výpočtu, takže není 
potřebné text doplňovat. 

6. K § 39 odst. 4 písm. d) - požadujeme doplnit poslední větu 
následovně: 
"v případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv nebo závadných 
látek v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu 
větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, nebo v nadzemních 
dvouplášťových nádržích, se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje" 
 
Odůvodnění: 
Původní znění zákona se vztahovalo pouze k hnojivům a výluhům z 
objemných krmiv, přičemž není důvod, aby se toto ustanovení nevztahovalo 
taktéž na ostatní závadné látky, neboť dvouplášťové nádrže nebo nádrže 
jednoplášťové se záchytnou vanou díky své konstrukci znemožňují únik v 
nich skladovaných látek. V rámci Ekoauditu – oblast voda bylo s MPO a 
MŽP dohodnuto, že úprava ustanovení bude promítnuta do nejbližší novely 
zákona o vodách, protože dosavadní praxe nad míru přiměřenou zatěžuje 
podnikatele v případech, které jsou nadbytečné, neboť jsou provedena 
dostatečná ochranná opatření k zabrání vzniku škod již v realizaci 
skladovacích nádob. 

Vysvětleno   
Tato úprava § 39 odst. 4 písm. d) byla 
dohodnuta na jednání k otázce 
Ekoauditu se zástupci MPO a 
dotčených organizací v červnu na 
MŽP. Podněty vzešlé z Ekoauditu byly 
schváleny usnesením vlády č. 9 dne 
7.1.2019. 
 
Navrhované znění poslední věty 
ustanovení § 39 odst. 4 písm. d) 
vodního zákona: 
„v případě skladování hnojiv a výluhů 
z objemných krmiv nebo látek 
určených pro úpravu vody na vodu 
pitnou a pro čištění komunálních 
odpadních vod v nadzemních 
nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem 
největší nádrže v nich umístěné, se 
opakovaná zkouška těsnosti 
nepožaduje“. 
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Nelze akceptovat rozšíření na 
nadzemní dvouplášťové nádrže, 
problematika dvouplášťových nádrží 
musí být přesně specifikována např. 
odkazem na příslušnou technickou 
normu ČSN, podrobnější specifikace 
by pak musela být  uvedena 
v prováděcí, tzv. havarijní vyhlášce 
č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a zmocnění k tomu by muselo 
být ve vodním zákoně, tak jak je tomu 
v současnosti u záchytných van. 

7. K novelizačnímu bodu 32 - požadujeme ho zrušit a ponechat 
stávající znění § 57. 
 
Odůvodnění: 
Návrh předkladatele významným způsobem ovlivní efektivitu fungování 
malých vodních elektráren (dále MVE), které jsou součástí vodních děl 
(jezů) ve vlastnictví jiného subjektu (zpravidla správce vodního toku), 
případně leží v blízkosti vodních děl (nádrží a přehrad), neboť již v 
současnosti se provoz mnoha z nich, zejména v důsledku klimatických 
podmínek posledních let, pohybuje na hranici rentability. Návrh 
předkladatele může ohrožovat samotnou existenci stávajících MVE 
podporovaných státem a rozhodně nepřispěje ke zvyšování podílu MVE na 
výrobě elektrické energie a tedy k plnění cílů pro obnovitelné zdroje 
energie. Tento návrh vytváří právní nejistotu při využívání stávajících MVE, 
protože mění pravidla v průběhu investičního horizontu (institut výjimky již 
od roku 2001) a zároveň vytváří bariéru rozvoji nových MVE. Požadujeme 
doplnit dopady návrhu na dotčené podnikatelské subjekty. 

Akceptováno 
Novelizační bod 32 je z návrhu 
vypuštěn. 

8. K § 58 odst. 3 - Požadujeme doplnit za první větu text: 
 
"Při stanovení ochranného pásma je povinen respektovat ochranná pásma 
obecně prospěšných zařízení a objektů vzniklá před stanovením 
ochranného pásma vodního díla." 

Vysvětleno 
Respektování stávajících ochranných 
pásem při stanovení ochranného 
pásma vodního díla vyplývá ze 
samotné existence těchto stávajících 
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Odůvodnění: 
V konečném důsledku by mohlo být obecně prospěšné zařízení zneužito 
k zákazu přepravy zvlášť nebezpečných látek ochranným pásmem a tím 
fakticky zakázat provoz ropovodu či produktovodu v prostoru ochranného 
pásma. 

ochranných pásem a jejich ochrany dle 
jiných právních předpisů.  
Vodoprávní úřad by měl vždy zohlednit 
existenci stávajících ochranných 
pásem. Návrh na stanovení 
ochranného pásma musí být dle 
vyhlášky doložen závaznými 
stanovisky dotčených orgánů a má 
obsahovat výčet a druh chráněných 
území. Ochranná pásma se stanoví 
postupem podle správního řádu jako 
opatření obecné povahy, k jehož 
návrhu může kdokoli, jehož zájmy 
mohou být dotčeny, uplatnit 
připomínky.  

9. K novelizačním bodům 38 a 39, § 61 a § 62 - požadujeme upřesnit 
v zákoně rozsah evidence údajů o vodních dílech IV. kategorie a o výkonu 
technickobezpečnostního dohledu nad nimi a frekvenci předávání těchto 
údajů vodoprávnímu úřadu. Dále požadujeme doplnit hodnocení dopadu 
návrhu na dotčené subjekty. 

Vysvětleno  
Není pravidlem, aby rozsah údajů nebo 
frekvence byla uváděna přímo 
v zákoně. V této souvislosti 
odkazujeme např. na vyhlášku o 
vodoprávní evidenci, prostřednictvím 
které je upraven rozsah údajů ve 
vodoprávní evidenci. MZe připravuje 
novelu vyhlášky, která bude upravovat 
způsob vkládání metadat (povinných i 
nepovinných). V rámci připravované 
evidence TBD prvotní prostorovou 
identifikaci jednotlivých vodních děl 
provede jednorázově MZe. Vložení 
údajů k vodním dílům zabezpečí 
pověřené osoby či vodoprávní úřady. 
Aktualizace povinných údajů u VD a 
informace k výkonu TBD budou 
provádět pověřené osoby nebo 
vodoprávní úřady dle zákonem 
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stanovených podmínek. 
MPO bude o přípravě vyhlášky 
informováno. 

10. K novenizačnímu bodu 43 - požadujeme doplnit definici uživatelů 
vody ve smyslu odůvodnění a upřesnit, které subjekty jsou uživateli vody a 
jak bude stanovována jejich významnost. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „uživatel vody“ je z hlediska vodního zákona nejasný termín, který 
není nikde v zákoně definován. Tento termín se v dřívějších zněních 
zákona používal výhradně v souvislosti s tzv. plány povodí, v aktuálním 
znění zákona se tento termín vyskytuje ve stejné souvislosti pouze v § 25. 
Pojem není obsažen ani definován v nově navrhované hlavě X zákona, 
přičemž by bylo legitimní jeho definici spatřovat v § 87a – Vymezení pojmů. 
Z důvodu určitosti zákona považujeme definování tohoto pojmu v obecné 
rovině za nezbytné. Nepostačí, že seznam konkrétních uživatelů vody bude 
součástí plánů pro sucho podle § 87b odst. 3 písm. a) zákona, protože 
absence obecného vymezení tohoto pojmu v zákoně ponechává zcela na 
libovůli zpracovatelů plánů pro sucho, kdo bude do seznamu zařazen a kdo 
nikoliv. Z hlediska právní jistoty subjektů, jejichž práv se plány sucha budou 
dotýkat (s dopady např. do ustanovení § 87g a § 87h), ale také z hlediska 
návodu postupu pro zpracovatele plánů sucha je zařazení tohoto doplnění 
nepochybně žádoucí. S výše uvedeným pak velmi úzce souvisí absence 
definice parametrů pro stanovení významnosti jednotlivých uživatelů. 

Vysvětleno 
Definice jak významných, tak uživatelů 
vody je uvedena v důvodové zprávě. 
Vzhledem k tomu, že definice 
v právním předpise síly zákona musí 
být přesná bez možností různých i 
protichůdných výkladů, není možné 
tento text do zákona zařadit. 
Nejsme si vědomi rizika, které by 
mohlo plynout z toho, že tato definice 
v textu zákona chybí. Systém je 
nastaven tak, že pokud je někdo pro 
území významným uživatelem, není 
prakticky možné bez něj sestavit plán 
pro sucho (správnímu orgánu by 
chyběly informace) a ani není možné 
pak informovaně rozhodovat. 
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11. K novelizačnímu bodu 43, § 87 g,h - požadujeme nahradit slova 
„může přizvat“ slovem „přizve“. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za důležité, aby významní uživatelé vody byli přizváni na 
jednání komise, což může napomoci i komisi při řešení konkrétních situací s 
nedostatkem vody. 

Akceptováno částečně 
Text je upraven takto: „K jednání 
komise pro sucho kraje hejtman kraje 
přizve zejména dotčené uživatele vody 
významné pro dané území a zástupce 
dotčený obcí s rozšířenou působností.“ 
(Komise na úrovni ORP nebudou 
zřizovány.) 
V této fázi bude komise pro sucho 
rozhodovat jako správní orgán a je 
pouze na jejím uvážení kdo další se 
bude jednání komise účastnit. Bude 
přizván ten, jehož se bude týkat 
připravované opatření a není nutné, 
aby byli přizváni všichni významní 
uživatelé vody na všechna jednání. 

12. K novelizačnímu bodu 43, § 87b, odst. 4 - Požadujeme doplnit za 
bod a) nový bod b) následujícího znění: 
 
"b) výroba elektřiny a tepla v zařízeních, která nejsou kritickou 
infrastrukturou ve smyslu písm. a)" 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme do hierarchie výčtu doplnit explicitně rovněž výrobu elektřiny a 
tepla, které nespadají do kritické infrastruktury ve smyslu písm. a). Je nutné 
vzít v potaz výrobu elektřiny a tepla rovněž u menších zřízení, než která 
svými parametry naplní požadavky na kritickou infrastrukturu. Rovněž 
menší výrobny elektřiny se podílejí na stabilizaci elektrizační soustavy a 
umožňují tedy dodávku elektrické energie nezbytným prvkům kritické 
infrastruktury ale i dále uvedeným odvětvím. Rovněž výrobu tepla nelze 
zejména v zimním období opomíjet, protože je třeba dodávat teplo 
obyvatelstvu. 
 

Vysvětleno 
Uvedenou výrobu lze zahrnout pod 
písmeno a) provozy poskytující 
nezbytné služby v případě, že bude 
takto na konkrétním území a 
v konkrétním čase definována, jak 
uvádíte v odůvodnění. 
Vysvětleno v důvodové zprávě § 87b 
odst. 4 písm. a). 
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13. K novelizačnímu bodu 45 - požadujeme ho zrušit a ponechat § 101 
odst. 3 písm. c ve stávajícím znění. 

Akceptováno 
Novelizační bod je z návrhu vypuštěn. 

14.  K novelizačnímu bodu 46 - požadujeme ho zrušit a ponechat § 
101 odst. 4 ve znění obsahující text: „zatápění umělých prohlubní terénu 
(zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění 
vody správcem vodního toku“. 
 
Odůvodnění k připomínkám č. 12 a 13: 
Navrhovanou úpravou § 101 odst. 3 a 4 dochází ke zpoplatnění odběru 
povrchové vody, určené pro zatápění zbytkových jam po těžbě nerostů, a 
zrušení dosavadního omezení výše její ceny v situaci, kdy je čerpána nebo 
převáděna, a to bez ohledu na to, zda se bude v budoucnu jednat o vodu 
čerpanou nebo převáděnou či nikoliv. V předkládaném materiálu chybí 
vyčíslení dopadu na podnikatelské subjekty, požadujeme doplnit.  
Na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou vyhrazeného nerostu se i v 
současné době podílí stát a jeho působení v této oblasti nelze vyloučit ani 
do budoucna. V případě realizace procesu zahlazování následků hornické 
činnosti státem, prostřednictvím k tomu určených státních podniků, se 
ovšem nejedná o nepovolenou veřejnou podporu, jde o veřejnou podporu 
slučitelnou s právem EU. 
 
Platná regulace ceny za odběr povrchové vody by měla zůstat zachována, 
neboť v důsledku navrhované úpravy a jejímu navýšení na cenu tržní, dojde 
k navýšení nákladů souvisejících s procesem sanace a rekultivace, které v 
případě, že sanaci a rekultivaci bude provádět stát, zaplatí stát v konečném 
důsledku ze státního rozpočtu. 
Výše uvedené argumenty považujeme za zcela zásadní a navrhujeme řešit 
otázku platby za odběr povrchové vody v rozdílném režimu pro soukromé 
těžební organizace a stát, zastoupený státními podniky, s tím, že v případě 
státních podniků doporučujeme zachovat stávající stav, kdy je zpoplatněna 
pouze voda čerpaná či převáděná se stávajícím omezením výše ceny, kdy 
její maximální výše nepřekročí výši provozních nákladů, které správci 
vodního toku v souvislosti s touto činností vznikají. 
 
Současně upozorňujeme, že pokud má být jedním z cílů ochrany proti 

Akceptováno 
Text „zatápění umělých prohlubní 
terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního 
toku“ je v § 101 odst. 4 ponechán. 
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suchu a nedostatku vody její zadržování v krajině, pak vodní zákon tento cíl 
doposud sledoval, když ekonomicky zvýhodňoval využití zbytkových jam po 
těžbě jejich zatápěním oproti jiným způsobům zahlazování následků těžby. 
Novela vodního zákona (zdražením zatápění zbytkových jam) by mohla v 
budoucnosti hydrickou rekultivaci znemožnit a motivovat těžební 
společnosti k jinému způsobu zahlazení hornické činnosti. V případě 
hydrické rekultivace jde o podporu konkrétního způsobu zahlazování 
následků těžby, který má oproti jiným značné pozitivní dopady, např. 
zadržování vody v krajině nebo ovlivnění mikroklimatu. Ostatně takto činí 
vodní zákon rovněž u jiných aktivit např. provozu rybích líhní, či výroby 
sněhu vodními děly nebo tak navrhuje předkladatel této novely vodního 
zákona ve vztahu k postřiku skladovaného dříví vodou, kdy sám v 
důvodové zprávě uvádí, že postřikování dříví umožní prodloužit dobu, ve 
které bude zajištěn odbyt dříví bez ztráty jeho kvality (bezpochyby tento 
odbyt kvalitního dříví nebude realizován bezplatně). 

15. K novelizačnímu bodu 62, § 115a odst. 3 - požadujeme toto 
ustanovení vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Správní řád zajišťuje jednotný přístup k opravným prostředkům. Z důvodu 
právní jistoty veřejnosti a závažnosti dopadů OOP je vyloučení § 172 odst. 
5 správního řádu tvrdým zásahem do právní jistoty. Příklad:  Zřízení 
ochranného pásma vodního díla opatřením obecné povahy, které v 
podmínkách zakáže např. přepravu ropy a tím zmaří ropovod, musí být 
„opravitelné“. A to krátkou cestou s ohledem na ochranu veřejného zájmu 
na provizoru ropovodu nako zařízení provozovateného v obecném zájmu 
podle zákona č. 189/1999 Sb. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 172 odst. 5 správního 
řádu je v případě vydávání některých 
opatření obecné povahy vyloučeno již 
ve stávajícím znění vodního zákona. 
Nejedná se o novou úpravu. 
Vzhledem k tomu, že efektivnosti 
ukládaných opatření je nutné 
dosáhnout v co nejkratší době, je 
navržena možnost rychlejšího vydání a 
okamžité účinnosti opatření obecné 
povahy.  
Soulad opatření obecné povahy 
s právními předpisy lze posoudi 
v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 
SŘ). 
Ustanovení § 172 odst. 5 správního 
řádu je v případě vydávání některých 
opatření obecné povahy vyloučeno již 
ve stávajícím znění vodního zákona. 
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Nejedná se o novou úpravu. 
§ 115a odst. 3 se nevztahuje na 
stanovení ochranného pásma vodního 
díla podle § 58 odst. 3, při kterém se 
postupuje zcela podle správního řádu, 
tj. i včetně § 172 odst. 5 SŘ. 
 

Připomínky: 
1. K novelizačnímu bodu 1 - Z důvodu zajištění lepší srozumitelnosti 
navrhované změny § 5 pro adresáty daného právního předpisu 
doporučujeme novelizační bod 1 uvést v tomto znění: „1.  V § 5 odstavec 3 
zní: „ ………. “.“. 

Akceptováno 
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2. K novelizačnímu bodu 1 - Doporučujeme za slova "V případě 
technické neproveditelnosti" doplnit slova "nepřiměřenosti nákladů na 
zajištění".  
Odůvodnění: 
Po stavebnících nelze spravedlivě požadovat, aby realizovali technická 
opatření, která jsou proveditelná pouze za vynaložení nepřiměřených 
nákladů, které např. Převyšují náklady na celou stavbu apod. Zájem státu 
nelze realizovat na úkor drobných stavebníků. 

Vysvětleno 
Nepřiměřenost nákladů není nutné 
zdůrazňovat, neboť jasně plyne 
z principu přiměřenosti a posuzuje se 
vždy společně s technickou 
proveditelností.  

Stejným způsobem je formulováno i 
ustanovení § 3 odst. 8 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, umožňující obecnímu 
úřadu rozhodnutím uložit vlastníkům 
pozemků či staveb povinnost připojit se 
na kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné.  Ač to zákon 
výslovně nestanoví, při posuzování 
technické možnosti připojení na 
kanalizaci či možnosti přímého čištění 
odpadních vod s následným 
vypouštěním do vod povrchových nebo 
podzemních, je nutné zohlednit také 
zásadu proporcionality (srov. § 2 odst. 
3 správního řádu). Nelze např. vydat 
rozhodnutí o povinnosti připojit se na 
kanalizaci podle § 3 odst. 8 zákona 
o vodovodech a kanalizacích, pokud by 
takové rozhodnutí bylo zcela zjevně 
nepřiměřené okolnostem konkrétního 
případu.   

Viz také rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu ze dne 8. 12. 2016, č. 
j. 5 As 257/2015-32, podle kterého 
jedním z korektivů, který může být 
podstatný z hlediska zásady 
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proporcionality, je posouzení, zda 
zřízení přípojky není zjevně a již ze 
samotné podstaty a okolností 
konkrétního případu naprosto 
nepřiměřené a extrémně nákladné. 
V takovém případě rovněž nelze 
hovořit o technické možnosti realizace 
ve smyslu § 3 odst. 8 zákona 
o vodovodech a kanalizacích. 

3. K novelizačnímu bodu 6 - V navrhovaném textu § 10 odst. 1 větě 
první doporučujeme slova „bodu 1.“ nahradit slovy „bodu 1“ a ve větě druhé 
doporučujeme slova „bod 5“ nahradit slovy „bodu 5“ a slova „bodu 2 až 5“ 
nahradit slovy „bodů 2 až 5“. 

Akceptováno 

4. K novelizačním bodům 13 a 17 - V navrhovaném textu § 21 odst. 2 
písm. c) bodu 13 doporučujeme uvést slova ve správném pádě k textu 
úvodní části tohoto ustanovení, tj. slova „hlavní odvodňovací a hlavní 
závlahová zařízení“ doporučujeme nahradit slovy „hlavních odvodňovacích 
a hlavních závlahových zařízení“. 

Akceptováno 
 

5. K novelizačnímu bodu 22, § 38 odst. 9 - Doporučujeme doplnit do 
předposlední věty za slova "vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových" slova "nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu". 

Vysvětleno 
Ustanovení § 38 odst. 9 se týká 
vypouštění vyčištěných odpadních vod 
(zde se tedy nerozhoduje mezi 
kanalizací a individuálním čištěním - to 
by měl vyřešit § 5 vodního zákona), 
proto byl text týkající se kanalizace 
vypuštěn. Podle stanoviska správce 
veřejné kanalizace se do jednotné 
kanalizace zakončené čistírnou 
odpadních vod ani do dešťové 
kanalizace (není na vypouštění 
odpadních vod zkolaudovaná)  
vyčištěná odpadní voda vypouštět 
nemůže. 
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6. K novelizačnímu bodu 22 - Doporučujeme toto ustanovení 
zachovat. Znění zákona sice práva a povinnosti stanoví, ale i s ohledem na 
předchodná ustanovení je velmi reálné, že pochybnosti nastanou a je třeba, 
aby byl určen orgán oprávněný k rozhodnutí. 

Akceptováno 
Nově bude působnost „rozhodovat 
v pochybnostech o rozsahu povinností 
a oprávnění“ dána do kompetence 
krajských vodoprávních úřadů. 

7. K novelizačnímu bodu 48 - Předmětný novelizační bod 
doporučujeme uvést v tomto znění: 
 
„48. V § 104 odst. 9 větě třetí se za slova „možnost zhoršení“ vkládají slova 
„stavu nebo ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
nebo podzemní vody“ a ve větě čtvrté se za slova „ke zhoršení“ vkládají 
slova „stavu nebo ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové 
nebo podzemní vody“. 
 
CELEX: 32000L0060“. 

Akceptováno  
Text je upraven ve smyslu připomínky. 

8. K čl. II Přechodná ustanovení - V navrhovaném přechodném 
ustanovení č. 5 doporučujeme slova „bodu 1.“ nahradit slovy „bodu 1“. 

Akceptováno 

9. K novelizačnímu bodu 43, § 87 odst. 2 - Doporučujeme za slova 
"uživateli vody významnými pro území příslušného kraje" doplnit pro 
upřesnění odkaz na pod čarou na zákon č. 240/2002 Sb., o krizovém řízení. 

Vysvětleno 
Není důvod omezovat uživatele 
významné pro dané území pouze na 
prvky kritické infrastruktury. 

10. K novelizačnímu bodu 43, § 87 l, m - doporučujeme upřesnit, za 
jakého konkrétního stavu se vyhlašuje stav nedostatku vody, podle jakých 
dat se vyhodnocuje a při jakých hodnotách je vyhlášen. Doporučujeme, aby 
byla data o aktuálním stavu přístupná veřejnosti např. na webových 
stránkách ČHMÚ. 

Vysvětleno 
Stav nedostatku vody neznamená 
konkrétní míru/hladinu povrchové, 
podzemní vody, ale schopnost systému 
plnit požadavky. 

11. K novelizačnímu bodu 43, § 87 m, odst. 1 písm. g - 
doporučujeme upřesnit, jakého vlastníka potřebného vodohospodářského 
zařízení se dané ustanovení týká. Jedná se např. o soukromé studny? 

Vysvětleno 
Při stavu nedostatku vody komise 
vydává určitá opatření, mezi ně však 
budou zpravidla patřit omezení a zákaz 
nakládání s vodami (odběrů), 
mimořádné manipulace a opatření pro 
zajištění technické spolupráce zejména 
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velkých podnikajících právnických 
osob, které mají v záloze technické 
kapacity, jež jsou potenciálně schopné 
s nedostatkem vody pomoci (např. 
převody vody, přečerpání). Čerpání 
z jednotlivých studní pro individuální 
zásobování domácností by 
z vodohospodářského hlediska zcela 
jistě nebylo vhodným koncepčním a 
přiměřeným řešením stavu nedostatku 
vody. 

12. K  § 21 odst. 7 - doporučujeme doplnit § 21 odst. 7 o písmeno c) v 
níže uvedeném znění: 
 
"c) jsou povinni při výkonu své činnosti respektovat vnitřní předpisy 
kontrolovaných osob" 
 
Odůvodnění: 
Doplněním písm. c) se řeší situace, kdy zaměstnanci správců povodí a 
pověřených odborných subjektů vstupují na základě písm. a) a b) na 
pozemky a do objektů jiných (kontrolovaných) subjektů. Dodržování 
vnitřních předpisů je nezbytné zejména z důvodu ochrany zdraví a 
bezpečnosti. 

Vysvětleno 
Zaměstnanci správců povodí a 
pověřených odborných subjektů 
nevykonávají kontrolu jiných subjektů, 
ale na cizí pozemky a do objektů 
vstupují při výkonu činnosti za účelem 
zjišťování a hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod. 
Nutnost dodržování předpisů na 
ochranu zdraví a bezpečnosti vyplývá 
z jiných právních předpisů.  

13. Doporučujeme následující změnu § 59, písm. k) - slovo 
"provádět" nahradit slovy "provést poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho 
zprovoznění a pak pravidelně". 
 
Odůvodnění: 
Pro kontrolu správné funkce domovní čistírny do velikosti 50 EO označenou 
CE je žádoucí, aby první revize proběhla v období mezi 2 - 6 měsícem od 
jejího zprovoznění. 

Akceptováno 

14. Doporučujeme následující změnu § 59, písm. k) - slova " 
předávat do 31. prosince příslušného roku" nahradit slovy "předat 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby do 30 dnů po provedené revizi 

Vysvětleno 
Odborně způsobilá osoba nenese 
žádnou zodpovědnost ve vztahu 
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vodoprávnímu úřadu". 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme, aby povinnost předání revizní zprávy místně příslušnému 
vodoprávnímu úřadu přešla na odborně způsobilou osobu, která revizní 
zprávu vypracovala, a to v navrhované lhůtě. 

k ohlášení vodního díla a za nesplnění 
podmínek ohlášení tedy i za nepředání 
revizní zprávy by nemohla být 
sankcionována. Jediným odpovědným 
je ten, komu byl souhlas udělen, tedy 
vlastník vodního díla - čistírny 
odpadních vod na ohlášení, se sankcí 
podle § 119 odst. 4 písm. g) vodního 
zákona. 

15. K § 126 odst. 6 - Doporučujeme následující změnu (doplnění § 59 
odst. 1 písm. k): 
 
(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným 
subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5, §59 
odst. 1 písm. k) a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů." Do budoucna se 
předpokládá navyšování počtu provozovaných domovních čistíren na 
ohlášení podle § 15a VZ. 
 
Odůvodnění: 
V současné právní úpravě vlastník vodního díla podle § 15a zasílá revizní 
zprávu místně příslušnému vodoprávnímu úřadu poštou nebo případně 
osobně. Vodoprávní úřad zavede revizní zprávu do své agendy a pouze v 
některých případech vede elektronický přehled jím zavedeným způsobem o 
provedených revizích z důvodu následné kontroly plnění povinností 
vlastníků vodních děl podle § 15a VZ. K přenesení této povinnosti z 
vlastníka na odborně způsobilou osobu (OZO) může být využito 
elektronického způsobu podání revizní zprávy a pokud by to bylo možné 
prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 
(ISPOP), výrazně se tím zefektivní práce vodoprávních úřadů (zrychlení 
agendy a kontrolní činnosti). Seznam OZO je veden MŽP a požadavky na 
tyto osoby jsou upraveny metodickým pokynem. OZO při získání pověření 

Vysvětleno 
Novela vodního zákona (zákon 
č. 113/2018 Sb.) na požadavek 
Ekoauditu (MPO) odstranila povinnost 
hlásit údaje o vypouštění u povolených 
množství do 6000 m3/rok, což je případ 
i všech čistíren odpadních vod na 
ohlášení.  
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pro provádění revizí deklarují odbornou a technickou připravenost, která jim 
již nyní umožňuje realizovat elektronické podání revizní zprávy. Připomínka 
vychází z návrhu samotných OZO. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. K části první bodu 1. 
Pro lepší přehlednost doporučujeme ustanovení rozdělit na části a 
osobu, jíž jsou ukládány povinnosti, uvést v jednotném čísle, např. 
následovně: 
(3) Stavebník je povinen  
a) … 
b) …  

Akceptováno částečně 
Text je upraven do jednotného čísla.  
Způsoby likvidace odpadních vod 
budou ponechány ve větách, tedy jako 
ve stávajícím znění. 
 
Ustanovení je přeformulováno takto: 
„Při provádění staveb4) nebo jejich 
změn nebo změn jejich užívání je 
stavebník povinen podle charakteru a 
účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a 
odváděním odpadních vod kanalizací 
k tomu určenou. Není-li kanalizace 
v místě k dispozici, potom se odpadní 
vody zneškodňují přímým čištěním 
s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních 
v souladu s tímto zákonem. V případě 
technické neproveditelnosti způsobů 
podle věty první a druhé, lze odpadní 
vody akumulovat v nepropustné jímce 
(žumpě)4) s následným vyvážením 
akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich zneškodnění. Dále 
je stavebník povinen zabezpečit 
omezení odtoku povrchových vod 
vzniklých dopadem atmosférických 
srážek na tyto stavby (dále jen 
„srážkové vody“) v souladu se 
stavebním  zákonem4) akumulací a 
následným využitím, popřípadě 
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vsakováním na pozemku, výparem, 
anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný 
nebo dostatečný, potom jejich 
zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů. Bez 
splnění těchto podmínek nesmí být 
povolena stavba, změna stavby před 
jejím dokončením, užívání stavby ani 
vydáno rozhodnutí o dodatečném 
povolení stavby nebo rozhodnutí 
o změně v užívání stavby.“ 

2. K části první bodu 6. 
Pro lepší přehlednost doporučujeme ustanovení rozdělit na části např. 
následovně: 
(1) Měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto 

měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2 je 
povinen 

a) oprávněný A 
b) oprávněný B 
c) ten, kdo má povolení… 

Akceptováno 
Text je upraven ve smyslu připomínky 
takto: 
„(1) Měřit množství vody, se kterou 
nakládá, a předávat výsledky tohoto 
měření příslušnému správci povodí 
postupem podle § 22 odst. 2 je povinen 
a) oprávněný, který má povolení 
k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nebo § 8 odst. 1 
písm. b) bodu 1 v celkovém množství 
alespoň 1000 m3 vody v kalendářním 
roce nebo 100 m3 vody v kalendářním 
měsíci, 
b) oprávněný, který má povolení 
k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 
písm. a) bodu 5, § 8 odst. 1 písm. b) 
bodů 2 až 5 a § 8 odst. 1 písm. d), e), f) 
v celkovém množství alespoň 6000 m3 
vody v kalendářním roce nebo 500 m3 
vody v kalendářním měsíci, 
c) ten, kdo má povolení k nakládání 
s vodami v množství alespoň 6000 m3 
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vody v kalendářním roce nebo 500 m3 
vody v kalendářním měsíci, které jsou 
přírodním léčivým zdrojem nebo 
zdrojem přírodních minerálních vod 
nebo které jsou vyhrazeným 
nerostem.“  

3. K části první bodům 14. a 15. 
Doporučujeme osoby, jimž z navrhovaných ustanovení plynou oprávnění 
či povinnosti, uvádět v jednotném čísle. 

Vysvětleno 
Návrh vychází ze stávajícího znění. 

4. K části první bodu 43., §87b odst. 4 
Větu „Tyto způsoby užití vody se stanoví postupně od nejvýznamnějšího 
k méně významným takto“ doporučujeme nahradit větou „Způsoby užití 
vody podle významu jsou“. 

Vysvětleno 
Jsme toho názoru, že je nutné 
explicitně stanovit, že první bod je 
nejvýznamnější. 

5. K části první bodu 43., § 87g a násl.  
Návrh zákona předpokládá vydání statutu pouze v případě ústřední 
komise pro sucho (§ 87i). V případě "obecních" a "krajských" komisí 
však takový požadavek chybí (§ 87g a §87h), tj. není zřejmé, čím se 
bude činnost komise jako kolektivního orgánu řídit, resp. kdo by měl 
statut vydat. Doporučujeme proto zavést povinnost vydat statut také pro 
tyto komise.  

Akceptováno.  
Vydat statut lze i u krajských komisí, 
obecně u jakékoliv komise. 

6. K části první bodu 43., § 87n 
Na konci textu ustanovení doporučujeme doplnit větu „Tím není dotčena 
povinnost mlčenlivosti, jež byla uložena nebo uznána jiným právním 
předpisem“. 
Tato připomínka je zásadní  

Akceptováno  
Text je upraven ve smyslu připomínky. 

7. K části první bodu 57. 
Doporučujeme kontrolní orgány uvádět v jednotném čísle a slova „jsou 
povinny kontrolovat“ nahradit slovem „kontroluje“. 

Vysvětleno 
Návrh navazuje na znění stávajích 
odstavců, které nejsou předmětem 
novely. 

8. K části první bodu 58. 
Domníváme se, že zákon ani jeho navrhovaná novela neobsahují 
zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který by stanovil 

Vysvětleno 
Formulace zákonného zmocnění 
v § 115 odst. 2 vodního zákona je 
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vzory požadovaných formulářů. Je-li záměrem takový právní předpis 
vydat, je nutné zmocňovací ustanovení v tomto smyslu doplnit.  
Tato připomínka je zásadní  

svým obsahem shodná jako před 
novelizací, pouze bylo upřesněno 
znění odst. 2 a bylo doplněno právě 
zmocnění pro stanovení vzorů 
jednotlivých podání (formulářů). 

9. K části čtvrté 
Za slova „Správa může“ doporučujeme vložit slova „na základě žádosti 
Ministerstva zemědělství“ a větu druhou vypustit. 

Akceptováno  
Text je upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
 
Obecně: 
1. Součástí předloženého návrhu zákona je podrobně zpracovaná 
důvodová zpráva, která sice popisuje navrhovanou novou právní úpravu pro 
období sucha, nikde však nejsou hodnoceny dopady navrhovaných změn. 
Nepodařilo se nám dohledat ani zdůvodnění, proč hodnocení dopadů 
regulace (RIA) nebylo provedeno, resp. proč byla uplatněna či mimořádně 
povolena výjimka z RIA. A zda bude předmětná novela projednána Radou 
vlády pro veřejnou správu, neboť zasahuje do organizace veřejné správy. Z 
návrhu také není zřejmé, zda navýšení finančních prostředků pro obce s 
rozšířenou působností a pro kraje bylo projednáno s Ministerstvem financí. 
Výše uvedené požadujeme do předkládaného materiálu doplnit.  
 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
Požadavek na zpracování RIA nebyl 
součástí Plánu legislativních prací 
vlády. Ekonomické dopady jsou 
doplněny do důvodové zprávy. 

K čl. I bodu 43 – k § 87c odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Požadujeme ze zvláštní části důvodové zprávy vypustit text, který uvádí, že 
potvrzení souladu s plánem pro sucho kraje krajským úřadem je úkonem 
podle části čtvrté správního řádu. Domníváme se, že daný úkon 
nepředstavuje vrchnostenský výkon veřejné správy, a nespadá proto do 
působnosti správního řádu (§ 1 odst. 1). Jedná se o postup probíhající 

Akceptováno 
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uvnitř veřejné správy samotné (mezi dvěma orgány veřejné správy, a to 
krajským úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností), nikoliv 
o výkon veřejné moci navenek vůči dotčeným osobám. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 43 k § 87d odst. 2. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
K čl. I bodu 43 – k § 87c odst. 2, § 87d odst. 2, § 87g a § 87h zákona č. 
254/2001 Sb.: 
 
 Jelikož je na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů k jednání 
kompetentní z hlediska věcné i místní příslušnosti hasičský záchranný sbor 
kraje, požadujeme pojem „Hasičským záchranným sborem České 
republiky“ nahradit slovním spojením „hasičským záchranným sborem 
kraje“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno 

K čl. I bodu 58 – k § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Z ústavního pořádku plyne, že povinnosti lze ukládat pouze na základě 
zákona a že veřejnou moc lze vykonávat pouze zákonem stanoveným 
způsobem (čl. 2 odst. 3 a čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 3 a 
čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Z tohoto důvodu by 
náležitosti žádosti, včetně příloh (dokladů), které je nutno doložit, měl 
stanovit přímo zákon. Podobně náležitosti rozhodnutí a dalších aktů 
aplikace práva (opatření obecné povahy, závazných stanovisek apod.) je 
třeba s ohledem na zásadu legality výkonu veřejné moci vymezit přímo 
zákonem. Specifické náležitosti oproti obecné úpravě ve správním řádu 
(zejm. § 37, § 45, § 68 a § 69) by měly být zvláštním zákonem upraveny 
alespoň rámcově, s tím, že prováděcí právní předpis (zde vyhláška) může 
stanovit další podrobnosti, a to na základě zákona a v jeho mezích (čl. 79 
odst. 3 Ústavy České republiky), např. vzor žádosti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Vysvětleno 
Formulace zákonného zmocnění 
v § 115 odst. 2 vodního zákona je 
svým obsahem shodná jako před 
novelizací, pouze bylo upřesněno 
znění odst. 2 a bylo doplněno 
zmocnění pro stanovení vzorů 
jednotlivých podání (formulářů).  
Prováděcí předpis pak může v mezích 
zákona upravit detaily, tzn. specifikaci 
jednotlivých náležitostí žádosti. 
Vzhledem ke značné variabilitě žádostí 
ani není racionální jejich náležitosti 
stanovit přímo zákonem. 
 

K čl. I bodům 66 a 68 – k § 116 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Požadujeme řádně odůvodnit, popř. revidovat navržená rozpětí 
pokut za nově zaváděné přestupky podle § 116 odst. 1 písm. r) a § 116 

Akceptováno 
Výše navrhovaných sazeb je ve smyslu 
připomínky upravena. 
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odst. 1 písm. s), a to v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků, schválenými usnesením vlády č. 498 ze dne 31. 7. 2018 (bod 
2.5). Důvodová zpráva se omezuje na konstatování, že se upravují sankce 
vzhledem ke společenské škodlivosti porušení povinnosti při mimořádné 
situaci. Předkladatel by měl zejména srovnat typovou závažnost daných 
protiprávních jednání oproti ostatním přestupkům, které jsou či budou 
upraveny v témže zákoně. V dané souvislosti je například pochybné, zda 
nesplnění povinnosti uložené opatřením komise pro sucho při stavu 
nedostatku vody [§ 116 odst. 1 písm. r)] je typově výrazně závažnější než 
přestupek podle § 116 odst. 1 písm. p) [nesplnění povinnosti k zajištění 
ochrany před povodněmi], a tedy odůvodňuje zakotvení desetinásobně 
vyšší horní hranice sazby pokuty. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
K čl. I bodům 73 a 75 – k § 125a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. Navržená rozpětí pokut za nově zaváděné přestupky podle § 125a 
odst. 1 písm. s) a § 125a odst. 1 písm. t) požadujeme řádně odůvodnit, 
popř. upravit. Domníváme se, že je sporné, zda nesplnění informační 
povinnosti podle § 87n [§ 125a odst. 1 písm. t)] je typově výrazně 
závažnější než přestupky podle § 125a odst. 1 písm. a), § 125a odst. 1 
písm. g), § 125a odst. 1 písm. p) nebo § 125a odst. 1 písm. q), což by 
odůvodňovalo zakotvení více než dvojnásobně vyšší horní hranice sazby 
pokuty. Přitom např. přestupek podle § 125a odst. 1 písm. q) rovněž míří na 
mimořádné situace (nesplnění povinnosti k zajištění ochrany před 
povodněmi).  
 
2. Dotčená úprava je navíc asymetrická vůči přestupkům fyzických 
osob, kde je nesplnění předmětné informační povinnosti řazeno do skupiny 
přestupků podle § 116 odst. 1 s nejnižší horní hranicí sazby pokuty [viz § 
116 odst. 2 písm. a)]. V případě přestupků právnických a podnikajících 
fyzických osob podle § 125a odst. 1 je nejnižší horní hranice sazby pokuty 
stanovena u přestupků jmenovaných v § 125a odst. 2 písm. a). Některé zde 
uvedené skutkové podstaty se přitom z hlediska objektivní stránky 
překrývají se skutkovými podstatami podle § 116 odst. 2 písm. a), např. 
„nedodržení rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaného za účelem 

Akceptováno  
Výše sazeb nově zaváděných 
přestupků je ve smyslu přpomínek  
v bodě 1 a 2 upravena. 
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úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami 
podle § 6 odst. 4“. Přesto však porušení informační povinnosti podle § 87n 
právnickou a podnikající fyzickou osobou nespadá do této skupiny 
nejmírněji trestných přestupků podle § 125a odst. 1 [viz § 125a odst. 2 
písm. b)]. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
K čl. IV bodu 4 – k § 29b zákona č. 274/2001 Sb.: 
 
1. V souladu s ustálenou legislativní praxí využívání údajů ze 
základních registrů a informačních systémů veřejné správy je nutno 
ustanovení koncipovat tak, že orgán státní správy využívá pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona údaje ze základního registru obyvatel, 
informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců a 
základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci. Takové znění přesněji vystihuje technické řešení 
čerpání údajů ze základních registrů, informačního systému evidence 
obyvatel a informačního systému cizinců (orgány veřejné moci disponující 
oprávněním k čerpání údajů z informačního systému veřejné správy je 
samy z informačních systémů veřejné správy vytěžují, nežádají jejich 
správce o poskytnutí) a je preferováno. 
 
2. V ustanovení upravujícím využívání údajů ze základního registru 
obyvatel a základního registru právnických osob, podnikajících fyzických 
osob a orgánů veřejné moci není dále vhodné hovořit o využívaných 
údajích jako o údajích referenčních. V základních registrech jsou vedeny 
referenční údaje a jiné údaje, přičemž zákonem, který určí referenčnost, by 
měl být výlučně zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Při 
duplicitní kvalifikaci údajů jako údajů referenčních v zákoně č. 111/2009 Sb. 
i v zákonech upravujících využívání údajů ze základních registrů hrozí, že 
reklasifikace údaje z referenčního na „nereferenční“ v zákoně č. 111/2009 
Sb. nemusí být zohledněna ve zvláštních zákonech, což může vyvolat 
interpretační nejasnosti o povaze takového údaje. 
 
3. Pokud jde o ustanovení upravující využívání údajů ze základního 
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

Akceptováno 
Text je upraven dle návrhu Ministerstva 
vnitra. 
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moci upozorňujeme, že tyto údaje jsou až na výjimky uvedené v § 61 odst. 
2 zákona č. 111/2009 Sb. veřejně přístupné. Ustanovení je proto třeba 
koncipovat následovně:  
 
„(x) Orgán státní správy využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 
ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo 
zahraniční osoby a  
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí 
podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.“. 
 
4. Ustanovení odstavce 7 doporučujeme přeformulovat a uvést jej ve 
znění: „(x) Z údajů podle odstavců …. lze v konkrétním případě využít vždy 
jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. V – k § 4d zákona č. 97/1993 Sb.: 
 
 Požadujeme konkretizovat pojem „záchranné sbory“, z návrhu 
neplyne, o jaké složky se jedná, zda se danou formulací například mají na 
mysli složky integrovaného záchranného systému. Má-li se jednat o 
hasičský záchranný sbor kraje nebo o základní složky integrovaného 
záchranného systému, požadujeme v ustanovení použít přímo jeden z 
těchto pojmů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
Po dohodě se SSHR je nahrazen 
pojem „záchranných sborů“ pojmem 
„hasičských záchranných sborů “. 
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Nad rámec návrhu – k § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. Požadujeme do § 55 odst. 1 mezi vodní díla zakotvit „požární 
nádrže“. Základní úpravou problematiky „zdrojů vody pro hašení požárů a 
jejich trvalou použitelnost“ je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. Neudržování zdrojů vody pro hašení požárů lze 
postihnout v rámci správního trestání. Zdroje vody pro hašení požárů 
zahrnují mj. i požární nádrže, které slouží jako umělý zdroj vody pro toto 
hašení. Požární nádrž je podle ČSN 75 2410 považována za malou vodní 
nádrž. S ohledem na jejich účel, kterým je zadržování vody, považujeme za 
nezbytné požární nádrže výslovně podřadit pod vodní díla. 
 
2. Dále v zájmu zajištění celoročního doplňování vody do požárních 
nádrží a jejího využití, bez ohledu na rok vybudování tohoto vodního díla, 
považujeme za potřebné zajistit právní podmínky pro celoroční zákaz 
odběru, čerpání a odklánění vody přitékající do požární nádrže, pokud se 
nejedná o činnost nezbytnou za účelem splnění úkolu podle zákona. 
Tyto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
Splňuje-li požární nádrž charakter 
vodního díla, pak se jedná o vodní 
nádrž podle § 55 odst. 1 písm. a). Toto 
ustanovení zahrnuje vodní nádrže bez 
ohledu na jejich účel. 
Zajistit právní podmínky pro celoroční 
zákaz odběru, čerpání a odklánění 
vody přitékající do požární nádrže lze 
stanovením podmínek v povolení 
k nakládání s vodami.  
Pokud požární nádrž není vodním 
dílem, budou povinnosti stanoveny 
zvláštním právním předpisem. 
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Nad rámec návrhu – k § 39 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.: 
 
1. S ohledem na praktické zkušenosti z povodní z posledních let 
požadujme odstavec 2 daného ustanovení uvést včetně poznámky pod 
čarou č. 32 ve znění: „(2) V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav 
nebezpečí nebo nouzový stav, se příslušná povodňová komise32) stává 
součástí příslušného krizového štábu, který přebírá řízení ochrany před 
povodněmi. Členem Ústředního krizového štábu se stává pouze předseda 
Ústřední povodňové komise. Pravomoci povodňových komisí tímto nejsou 
dotčeny. 
_________________________ 
32) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
2. V návaznosti požadujeme v čl. III bodu 2 v § 39 přeformulovat 
navrhovaný odstavec 3, který bude znít: „(3) V případech, kdy je v době 
stavu nedostatku vody vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává 
se příslušná komise pro sucho32) součástí příslušného krizového štábu, 
který přebírá řízení zvládání stavu nedostatku vody. Členem Ústředního 
krizového štábu se stává pouze předseda ústřední komise pro sucho. 
Pravomoci komisí pro sucho tímto nejsou dotčeny.“.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
Stávající úprava vzájemného vztahu 
povodňových komisí a příslušných 
krizových štábů se v průběhu řešení 
povodní ukázala jako nevhodná. Nová 
úprava byla navržena v souladu 
s usnesením vlády č. 533 z 3. července 
2013 k realizaci projektu Vyhodnocení 
povodně z června 2013, kde je mimo 
jiné uloženo ministru životního 
prostředí a ministru vnitra provést 
posouzení stávající právní úpravy 
řízení krizových situací za povodní na 
národní úrovni a kompetencí 
Ústředního krizového štábu a Ústřední 
povodňové komise podle krizového 
zákona a vodního zákona, a v případě 
potřeby předložit vládě návrhy na 
změnu těchto zákonů. Úprava je 
navržena tak, aby nezohledňovala 
pouze celostátní úroveň, ale i úroveň 
místní. 
 
Hlavním důvodem navrhované změny 
je skutečnost, že krizové štáby jsou 
pouze poradní orgány, nikoliv výkonné 
a nemohou tak přejímat kompetence, 
které zákon svěřuje výlučně povodňové 
komisi (např. mimořádné manipulace 
na vodních dílech). Z tohoto důvodu 
není možné, aby se povodňová komise 
stala součástí krizového štábu. Krizový 
štáb jako takový bude (obecně) řídit 
činnosti ke zvládání krizové situace, 
nicméně pokud bude třeba vydat 
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opatření, které náleží pouze 
povodňové komisi, tato o něm může 
hlasovat/rozhodovat odděleně od 
krizového štábu. Provázanost 
rozhodování na územní úrovni je však 
dána jak shodnou předsedající osobou 
obou orgánů, tak jejich společnými 
zasedáními. 
 
Na stejném principu je upraven i vztah 
komise pro sucho a krizového štábu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



51 

Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 14 – k § 21 odst. 7 písm. a) a § 21 odst. 7 písm. b) zákona 
č. 254/2001 Sb.: 
 
V uvedených ustanoveních se hovoří o oprávněních při „výkonu činnosti“, 
ale není již dále specifikováno (ani v důvodové zprávě), co vše lze pod 
pojmem „výkon činnosti“ rozumět. Ze znění důvodové zprávy, která 
odkazuje na předcházející znění tohoto ustanovení, se lze domnívat, že 
pod toto slovní spojení spadá činnost dle zákona č. 255/2012 Sb., zákon o 
kontrole (dále jen „kontrolní řád“). Avšak z předložených dokumentů k 
předmětné novelizaci jednoznačně nevyplývá, že se skutečně jedná o 
působnost dle kontrolního řádu. Pokud by tomu tak bylo, upozorňujeme na 
možnou duplicitu s kontrolním řádem, která není žádoucí.  
 
Podotýkáme, že cílem přijetí kontrolního řádu bylo, aby se stal obecným 
kodexem pro proces kontroly a aby podle jeho obecného znění bylo možné 
postupovat u co možná největšího množství kontrol. Je tedy žádoucí, aby 
kontrolní postupy v co největší míře podléhaly tomuto procesnímu režimu. 
Od kontrolního řádu je možné se odchýlit, ale mělo by se tak stát pouze ve 
zvláštních a odůvodněných případech. ) 
Co se týče rizika duplicity více právních předpisů, odkazujeme v tomto 
případě zejména na ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního řádu, na 
ustanovení § 7 kontrolního řádu a na ustanovení § 8 písm. a) kontrolního 
řádu. Především znění ustanovení § 7 kontrolního řádu se jeví jako vhodný 
inspirační zdroj pro ustanovení navrhovaného § 21 odst. 7. Doporučujeme 
konkrétně určit, zda se jedná o zvláštní odchylku od obecné právní úpravy 
kontrolního řádu a dále se vypořádat s touto skutečností v důvodové 
zprávě. 

Vysvětleno 
Nejedná se o kontrolní činnost, která 
spadá pod kontrolní řád, ale o činnosti 
souvisejí se zjišťováním a hodnocením 
stavu povrchových a podzemních vod 
podle § 21 vodního zákona.  

K čl. I bodu 15 – k § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 Ustanovení obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu, jehož prostřednictvím by měl být stanoven rozsah ohlašovací 
povinnosti. Domníváme se, že není zřejmý smysl této kompetence, když 
ustanovení současně výslovně uvádí, že ohlašování má být prováděno 
jednou ročně a má shrnovat výsledky provedených měření. Postačilo by do 

Vysvětleno 
Nejedná se o nové zmocnění, 
prováděcím právním předpisem je 
stávající vyhláška č. 20/2002 Sb., o 
způsobu a četnosti měření množství 
vody. 
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ustanovení doplnit způsob předání výsledku, čímž by nutnost vydávat 
vyhlášku odpadla. 

K čl. I bodu 43 – k § 87b odst. 1 a § 87b odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
V § 87b odst. 1 se mj. uvádí, co zejména obsahuje plán pro sucho. V § 87b 
odst. 3 se dále rozvíjí, co plán pro sucho zahrnuje. V zájmu přehlednosti 
doporučujeme náležitosti plánu pro sucho uvést pouze na jednom místě, tj. 
v § 87b odst. 3 a dále dáváme na zvážení stanovit zákonem náležitosti 
plánu pro sucho taxativně, nikoliv demonstrativně, jak vyplývá z použití 
slova „zejména“ v odstavci 1. 

Akceptováno 
Text je upraven ve smyslu připomínky. 

K čl. I bodu 43 – k § 87b odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. Ve vztahu k písmeni c) upozorňujeme, že vodní zákon dosud hovoří 
o ekologické funkci pouze ve vztahu k vodním tokům, nikoli vodě obecně – 
viz § 36 odst. 1, § 50 písm. e) či § 51 odst. 1 písm. b). 
 
2. Text písmene d) doporučujeme uvést do souladu s § 87a odst. 2 za 
účelem jasného vymezení, co se rozumí hospodářským využitím vody. V 
kontextu zmiňovaného § 87a odst. 2 by jím byla i živočišná zemědělská 
výroba, která je ale v § 87b odst. 4 vyčleněna do samostatného 
pododstavce stojícího v hierarchii způsobů užití vody výše. 

Akceptováno 
Doplněno do důvodové zprávy. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Text je upraven ve smyslu připomínky. 

K čl. I bodu 43 – k § 87c odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. Navrhujeme poslední větu ustanovení vypustit. Podle důvodové 
zprávy představuje plán pro sucho dokument, který je vnitřním podkladem 
pro správní rozhodování zejména komise pro sucho při vydávání opatření 
při stavu nedostatku vody (kompetence jsou dány přímo § 87m), sám o 
sobě adresáty nezavazuje. Domníváme se, že zmínky o platnosti by mohly 
vyvolávat pochybnosti o skutečné právní povaze uvedeného dokumentu, tj. 
zda se nejedná například o právní předpis či o opatření obecné povahy. 
Máme za to, že skutečnost vydání plánu pro sucho je dostatečně zřejmá již 
z úpravy jeho zveřejnění a postupu předcházejícího (potvrzení souladu 
krajským úřadem). 
 

 
 
Akceptováno 
Věta z textu vypuštěna. 
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Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 43 k § 87d odst. 2 a § 
87e odst. 2. 
 
2. Formulaci „Soulad potvrzuje příslušný krajský úřad. Plán pro sucho 
následně obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní…“ 
doporučujeme nahradit například formulací „Plán pro sucho po potvrzení 
souladu krajským úřadem zveřejní obecní úřad obce s rozšířenou 
působností…“. Z původní dikce není zcela zřejmé, zda je potvrzení souladu 
podmínkou jeho zveřejnění. 

 
 
 
Vysvětleno 
Plán pro sucho na úrovni obce 
s rozšířenou působností nebude 
pořizován. 

K čl. I bodu 43 – k § 87c odst. 1, § 87d odst. 1 a § 87e odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb.: 
 
V předmětných ustanoveních se obecně ukládá příslušným orgánům pro 
sucho povinnost průběžně aktualizovat plán pro sucho. Doporučujeme, aby 
zákon upřesnil, ve kterých případech či časových intervalech bude třeba 
plán aktualizovat. 

Vysvětleno 
Upřesnění obsahuje důvodová zpráva. 
 

K čl. I bodu 43 – k § 87c odst. 2, § 87d odst. 2 a § 87e odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb.: 
 
1. Podle návrhu zákona mohou obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, jakožto orgány pro sucho, pořídit plán pro sucho, jehož návrh a 
aktualizace by měly projednat i s obcemi (§ 87c odst. 2). Obdobně podle § 
87e odst. 2 projedná návrh plánu pro sucho pro území České republiky a 
jeho aktualizace Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 
i s kraji, avšak v případě plánu pro sucho pro území kraje projedná jeho 
návrh a aktualizace krajský úřad s obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností (§ 87d odst. 2). Navrhujeme text ujednotit - buď projednání s 
obecními a krajskými úřady nebo obcemi či kraji. 
 
2. Pro úplnost dodáváme, že pokud by vodní zákon používal pojmy 
obec a kraj, pak by se v souladu se zákonem o obcích a zákonem o krajích 
jednalo o výkon samostatné působnosti (viz § 8 obecního zřízení a § 4 
krajského zřízení); pokud by však vodní zákon používal pojmy obecní úřad 
a krajský úřad, pak by se podle § 126a vodního zákona jednalo o výkon 

Akceptováno 
Text upraven i vzhledem ke 
skutečnosti, že se navrhuje pořizování 
plánu pro sucho pouze na krajské 
a celostátní úrovni. 
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přenesené působnosti. 
 
3. Každý plán pro sucho má být v souladu s plánem pro sucho, který je 
vypracován pro větší území, a je také stanoveno jakým způsobem se 
zveřejňuje. Jelikož by pro jejich aktualizace měly platit stejné podmínky, 
doporučujeme na odpovídající místa v daných ustanoveních za slova „plán 
pro sucho“ vložit slova „a jeho aktualizace“. 

K čl. I bodu 43 – k § 87d odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Dle nově navrhovaného § 126a jsou působnosti stanovené 
krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
pověřenému obecnímu úřadu nebo obecnímu úřadu, jakož i jejich 
povodňovým komisím a komisím pro sucho, výkonem přenesené 
působnosti. Je tedy dle našeho názoru nadbytečné zmínku o přenesené 
působnosti týkající se krajského úřadu uvádět rovněž v ustanovení § 87d 
odst. 1. Navrhujeme slova „v přenesené působnosti“ vypustit. 

Akceptováno 
Text upraven. 

K čl. I bodu 43 – k § 87f odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. Doporučujeme vyjasnit používané názvosloví ve vztahu k různým 
stupňům komise pro sucho, neboť v tomto ustanovení se hovoří o komisích 
na ústřední úrovni, úrovni krajů a úrovni obcí s rozšířenou působností, 
zatímco v jiných ustanoveních lze nalézt obraty jako ústřední komise pro 
sucho, komise pro sucho kraje, komise pro sucho obce s rozšířenou 
působností (zejména § 87f odst. 3 či § 87l odst. 4, § 87l odst. 6 a § 87l odst. 
7) či komise pro sucho pro příslušný správní obvod obce s rozšířenou 
působností, resp. komise pro sucho pro příslušný kraj (§ 87g a § 87h). 
Naopak v § 87l odst. 1 a § 87l odst. 2 určení zcela chybí a o jakou úroveň 
komise pro sucho se jedná, lze dovodit pouze z kontextu. 
 
2. Doporučujeme vyjasnit vztah druhé věty tohoto ustanovení, podle 
níž je zřízení komise pro sucho na úrovni obcí s rozšířenou působností 
fakultativní (viz slova „lze zřídit“), zatímco podle první věty § 87g je úvaha 
dána ve vztahu k pořízení plánu pro sucho, přičemž pokud je tento plán pro 
danou obec s rozšířenou působností pořízen, je zřízení komise pro sucho 

Akceptováno 
Text upraven i s ohledem na 
skutečnost, že se navrhuje zřízení 
komise pro sucho pouze na krajské 
a celostátní úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Komise pro sucho na úrovni obcí 
s rozšířenou působností nebudou 
zřizovány. 
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povinné. V tomto směru by povinnost zřídit komisi pro sucho do tří měsíců 
od zveřejnění plánu pro sucho měla být obecným pravidlem, nikoli 
přechodným ustanovením, jak je uvedeno v čl. II bodu 3. 

Předkladatel se domnívá, že to 
odpovídá charakteru přechodných 
ustanovení. 

K čl. I bodu 43 – k § 87f odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
První věta ukládá komisím pro sucho informační povinnost vůči jejich 
nadřízeným orgánům, zatímco zbývající text ustanovení se věnuje určení 
těchto nadřízených orgánů. S ohledem na organizační charakter § 87f 
doporučujeme zmíněnou první větu přesunout do § 87m a v § 87f odst. 3 
ponechat pouze úpravu instančních vztahů vůči jednotlivým úrovním komisí 
pro sucho. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 

K čl. I bodu 43 – k § 87g zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. Z formulace „pro příslušný správní obvod této obce s rozšířenou 
působností“ nacházející se v první větě doporučujeme vypustit slovo 
„příslušný“ nebo „této“, neboť použití obou je zavádějící. 
 
2. Doporučujeme vyjasnit způsob určování členů komise zastupujících 
instituce jako správci povodí, správci vodních toků apod. Předpokládáme, 
že půjde o osoby těmito institucemi nominované a starostou následně 
formálně jmenované. 
 
3. Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější formulaci „uživatele 
vody významné pro dané území“ nahradit dle našeho mínění výstižnějším 
obratem „významné uživatele vody v daném území“, aby bylo zdůrazněno, 
že významnost se sleduje především ve vztahu k rozsahu užívání vody. 
 
4. Závěrečné konstatování o tom, že přizvané osoby nejsou členy 
komise pro sucho, považujeme za nadbytečné, neboť dostatečně vyplývá z 
předchozího textu ustanovení, kde je rozlišováno mezi jmenováním členů a 
přizváním dalších osob. Doporučujeme proto poslední větu vypustit. 
 
Připomínky 2 až 4 obdobně vztahujme též k čl. I bodu 43 k § 87h. 
 

 
Vysvětleno 
Komise pro sucho na úrovni obcí 
s rozšířenou působností nebudou 
zřizovány. 
 
Vysvětleno 
Ponecháno v obecné rovině. 
 
 
 
Vysvětleno 
Uvedená formulace se váže na již 
použitý termín „uživatelé vody“ ve 
vodním zákoně. 
 
Vysvětleno 
Toto konstatování považujeme za 
potřebné z důvodu jednoznačnosti 
výkladu při jeho aplikaci. 
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K čl. I bodu 43 – k § 87h zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Ve vztahu k větě druhé upozorňujeme, že se nejedná o zaměstnance 
krajského úřadu, nýbrž o zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu. 
Navrhujeme ji proto přeformulovat. 

 
Akceptováno 

K čl. I bodu 43 – k § 87i zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Oproti úpravě členství v komisích pro sucho krajů a obcí s rozšířenou 
působností u ústřední komise pro sucho je pouze stanoveno, kdo je 
předsedou a kdo místopředsedou. Doporučujeme proto doplnit, z okruhu 
jakých osob a jakým způsobem by měli být určeni (jmenováni) ostatní 
členové. Důvodová zpráva v komentáři k tomuto ustanovení zmiňuje 
členství zástupce Správy státních hmotných rezerv. 

Akceptováno 
Doplněno do důvodové zprávy 
s přihlédnutím na skutečnost, že se 
navrhuje zřízení komise pro sucho 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
 

K čl. I bodu 43 – k § 87j zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Dáváme na zvážení vypuštění ustanovení pro nadbytečnost, jelikož 
stejná úprava je již obsažena v části druhé návrhu, která obsahuje novelu 
krizového zákona srov. navrhovaný § 39 odst. 3 krizového zákona. 
Domníváme se, že není nutné právní úpravu takto zdvojovat. 

Vysvětleno 
Z důvodu přehlednosti je ponechána 
úprava obou zákonů.  

K čl. I bodu 43 – k § 87k zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Přestože text tohoto ustanovení vychází ze znění § 73 odst. 1 vodního 
zákona, dáváme na zvážení možnost jeho zpřesnění, neboť předpovědní 
služba jakožto určitá činnost (služba poskytovaná Českým 
hydrometeorologickým ústavem) není institucí, která by mohla jednat – 
informovat. 

Vysvětleno 
Vycházíme z ustáleného pojetí vodního 
zákona. ČHMÚ sleduje stav 
povrchových a podzemních vod a 
vyhodnocuje indikátory sucha. Při 
překročení indikátoru SPI (indikátor 
aktuálního stavu sucha sledovaný 
z hlediska srážek) vydá ČHMÚ 
výstrahu na sucho a informuje 
příslušný vodoprávní úřad.  

K čl. I bodu 43 – k § 87l zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
1. V odstavcích 1 a 2 se používá pojem „vodoprávní úřad obce s 
rozšířenou působností“ a „vodoprávní úřad kraje“. Podle § 104 odst. 2 písm. 

 
 
Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
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c) a d) vodního zákona platí, že vodoprávními úřady jsou obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností a krajské úřady. 
 
2. V první větě odstavce 1 je ve vztahu k obci s rozšířenou působností 
použito výrazu „na celém jejím území“, domníváme se však, že by se mělo 
jednat o správní obvod obce s rozšířenou působností. Pojem „území“ se 
používá pouze ve vztahu k územnímu samosprávnému celku jako 
takovému a rozsah výkonu přenesené působnosti na ně nemá vliv. 
 
3. Doporučujeme informaci o tom, že byl vyhlášen stav nedostatku 
vody, mimo zveřejnění na úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a na úředních deskách obecních úřadů, na jejichž území je stav 
nedostatku vody vyhlášen, zprostředkovat také způsobem v místě 
obvyklým. Vhodnost tohoto informování je ostatně naznačena i v důvodové 
zprávě. 

 
 
 
Vysvětleno 
Po úpravě textu není připomínka 
aktuální. 
 
 
 
Akceptováno 
Text upraven. 
 

K čl. I bodu 43 – k § 87l odst. 5, § 87l odst. 6 a § 87l odst. 7 zákona č. 
254/2001 Sb.: 
 
 Úprava vztahu mezi účinky rozhodnutí a opatření obecné povahy 
vodoprávního úřadu a komisí pro sucho všech stupňů považujeme za 
značně komplikovanou. V praxi by mohla vést k právní nejistotě o tom, který 
úkon má aktuálně právní účinky a v jakém rozsahu. Navrhujeme, aby 
předkladatel zvážil, zda by nebylo možno řešit uvedenou problematiku 
transparentnějším způsobem. Například by rozhodnutí či opatření obecné 
povahy vydané komisí pro sucho mohlo přímo uvádět, jakým způsobem 
ovlivňuje právní účinky konkrétních rozhodnutí a opatření obecné povahy 
vodoprávního úřadu a komisí pro sucho nižších stupňů. Pokud tento postup 
není z praktických důvodů možný, mělo by být přinejmenším zajištěno, že 
orgán, který vydal opatření, jehož účinky byly následně pozastaveny v 
důsledku vydání opatření komise pro sucho (resp. komise pro sucho 
vyššího stupně), o dané skutečnosti informuje adresáty tohoto opatření. 
Tento orgán by například mohl adresátům sdělit, že účinky jeho opatření 
byly pozastaveny, včetně uvedení rozsahu tohoto pozastavení. K oznámení 
tohoto sdělení by došlo stejným způsobem jako při vydání původního 
opatření (zasláním či zveřejněním). 

Vysvětleno 
Máme za to, že vzájemný vztah mezi 
rozhodnutími či opatřeními obecné 
povahy vodoprávních úřadů všech 
stupňů a rozhodnutími komisí pro 
sucho je právě vhodné řešit přímo 
zákonem. Navrhovaná informace 
účastníkům by mohla být vykládána 
v rozporu s navrhovaným ustanovením. 
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K čl. I bodu 43 – k § 87m odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Doporučujeme se blíže věnovat otázce možnosti zasáhnout do povolených 
nakládání s povrchovými vodami bez náhrady z ústavního hlediska a 
vzhledem k ochraně jednou nabytých práv. Vyhodnocení souladu s 
ústavním pořádkem v obecné části důvodové zprávy tuto otázku vůbec 
nezmiňuje. 

Akceptováno 
Doplněno do důvodové zprávy. 

K čl. I bodu 43 – k § 87n zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Doporučujeme se alespoň v důvodové zprávě vypořádat se vztahem 
navrhovaného ustanovení k ustanovením jiných zákonů, které ukládají 
povinnost mlčenlivosti. 

Akceptováno 
Text doplněn. 

K čl. I bodu 43 – k § 87o zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Návrh zákona ukládá orgánům pro sucho povinnost zpracovat příslušnou 
zprávu s tím, že tuto zprávu zašlou orgány pro sucho Ministerstvu 
zemědělství a Ministerstvu životního prostředí. Jelikož je podle § 87f odst. 1 
písm. d) orgánem pro sucho i Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí, ministr zemědělství, ministr životního prostředí, komise 
pro sucho, bylo by vhodné text § 87o příhodněji přeformulovat. 
Dále doporučujeme zvážit, zda doba 6 měsíců pro zpracování zprávy o 
průběhu stavu nedostatku vody není až příliš dlouhá. 

Akceptováno částečně 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
Doba 6 měsíců byla ponechána. 

K čl. I bodu 57 – k § 110 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Ustanovení doporučujeme přepracovat, neboť ve vztahu ke správním 
orgánům se nehovoří o povinnostech, nýbrž o působnosti. V daném případě 
by bylo možné např. slovní spojení „jsou povinny kontrolovat“ nahradit 
obratem „kontrolují“ – viz odstavec 1 téhož paragrafu, zatímco ve stávajícím 
odstavci 2 shledáváme obdobný formulační problém jako u navrhovaného 
odstavce 3. 

Vysvětleno 
Formulace „jsou povinny“ je použita 
z důvodu zachování jednoty textu. 

K čl. II – k přechodným ustanovením: 
 
V rámci přechodných ustanovení ukládá návrh zákona ve stanovené lhůtě 

Vysvětleno 
Zákonem nelze ukládat vládě jakékoliv 
povinnosti, bude řešeno formou 
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hejtmanovi kraje povinnost zřídit komisi pro sucho. Jelikož návrh zákona 
stanoví i povinnost zřídit Ústřední komisi pro sucho (§ 87i), navrhujeme, aby 
v rámci přechodných ustanovení byla stanovena též vládě lhůta pro zřízení 
Ústřední komise pro sucho. 

usnesení vlády a návrh zákona je 
nutné ponechat v navrženém znění. 
 

K čl. V – k § 4d zákona č. 97/1993 Sb.: 
 
1. Doporučujeme navrhované ustanovení sjednotit s § 4a a § 4c 
předmětného zákona, které se rovněž týkají poskytnutí státních hmotných 
rezerv mimo krizové situace. Slova „pohotovostní zásoby“ doporučujeme 
nahradit slovy „státní hmotné rezervy“, která jsou uvedena i v důvodové 
zprávě. Popř. je nutné pojmy důsledně používat, aby text důvodové zprávy 
odpovídal textu návrhu zákona, kde se mluví pouze o použití 
pohotovostních zásob, nikoliv všech druhů státních hmotných rezerv. 
 
 
 
 
 
2. Postup týkající se uplatnění žádosti o poskytnutí státních hmotných 
rezerv doporučujeme upřesnit tak, aby z ustanovení jasně plynulo, že 
správní úřady, orgány územní samosprávy nebo záchranné sbory uplatňují 
požadavek na poskytnutí státních hmotných rezerv u Ministerstva 
zemědělství, které žádost Správě státních hmotných rezerv předkládá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vysvětleno  
Dle SSHR sjednocení není vhodné, 
§ 4a řeší zásahy IZS při mimořádných 
událostech. Obdobný je i charakter 
činností v rámci § 4c. § 4d řeší 
operativní nasazení pouze 
pohotovostních zásob při vyhlášení 
stavu sucha (prostředky pro nouzové 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
případně další techniku). 
 
 
Vysvětleno  
Předpokládáme, že potřeba využití 
pohotovostních zásob bude řešena 
orgány pro sucho, které budou v první 
řadě využívat dostupné zařízení pro 
náhradní zásobování pitnou vodou 
dostupná na postiženém teritoriu a 
pokud tyto zdroje nebudou stačit, 
mohou se obrátit na Ministerstvo 
zemědělství nebo Ministerstvo 
životního prostředí, které posoudí 
problematiku nedostatku z hlediska 
celostátních priorit a může požádat 
SSHR o poskytnutí pohotovostních 
zásob pro konkrétní subjekt 
s uvedením  lhůty, na jakou mají být 
pohotovostní zásoby poskytnuty. 
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3. Doporučujeme vyjasnit, z jakého důvodu se zavádí lhůta 60 dnů pro 
vrácení poskytnutých státních hmotných rezerv, když v § 4a a § 4c žádná 
taková lhůta stanovena není. 
 
 
4. Navrhujeme upřesnit pojem „příjemce“ v souvislosti s předložením 
žádosti na uzavření smlouvy týkající se dalšího užívání státních hmotných 
rezerv po lhůtě 60 dnů. Z navrženého znění § 4d vyplývá, že žádost o 
poskytnutí státních hmotných rezerv předkládá pouze Ministerstvo 
zemědělství. Není tedy jasné, kdo je v tomto případě příjemcem a kdo bude 
žádat o uzavření smlouvy. Zda je to skutečný příjemce státní hmotné 
rezervy nebo Ministerstvo zemědělství. 

Zároveň SSHR předpokládá, že tento 
rozhodovací proces podpoří 
informačním systémem. 
 
Vysvětleno 
Lhůta 60 dnů je konstruována 
obdobně, jako v zákoně  č. 241/2000 
Sb., § 11. odst. 3. 
 
Vysvětleno 
Žádost o uzavření smlouvy pro použití 
pohotovostních zásob po lhůtě 60 dnů 
uplatní u SSHR subjekt, kterému byly 
pohotovostní zásoby poskytnuty 
postupem podle  zákona 97/1993 Sb. 
SSHR lhůtu, po kterou budou subjektu 
pohotovostní zásoby poskytnuty, vždy 
projedná s Ministerstvem zemědělství. 
Tato informace je doplněna do 
důvodové zprávy. 
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Obecně: 
 Doporučujeme materiál revidovat tam, kde se za slovo 
„nebezpečnými“ vkládá slovo „závadnými“, za slovo „nebezpečných“ vkládá 
slovo „závadných“ a za slovo „nebezpečné“ vkládá slovo „závadné“, tedy 
tyto změny sjednotit vždy do jednoho novelizačního bodu srov. čl. I body 
3, 5 a 28 např. s body 9, 26 a 53. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 2 – k § 5a zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Doporučujeme přepracovat strukturu ustanovení, aby začínalo podnětem 
(orgány územního plánování). 

Vysvětleno 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
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při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 

K čl. I bodu 6 – k § 10 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Navrhujeme tečky za slovy „bodu 1“ vypustit pro nadbytečnost 

Akceptováno 

K čl. I bodu 17 – k § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
Doporučujeme text tohoto pododstavce upravit, aby formulačně navazoval 
na návětí odstavce 3. 

Akceptováno 
 

K čl. I bodu 23 – k § 23a odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Navrhujeme za slovo „nebo“ vložit slovo „v“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 25 – k § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Doporučujeme v souladu s požadavkem Legislativních pravidel 
vlády na srozumitelnost a jasnost jednotlivých ustanovení odstavec 9 
přeformulovat, neboť je v předložené podobě jen stěží pochopitelný. 

Akceptováno 
Ustanovení přeformulováno takto: 
 
„(9) Přímé vypouštění odpadních vod 
do podzemních vod je zakázáno. 
Vypouštění odpadních vod 
neobsahujících nebezpečné závadné 
látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 
látky (§ 39 odst. 3) a vyčištěných na 
požadavky stanovené vodoprávním 
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úřadem z jedné nebo několika územně 
souvisejících staveb pro bydlení50), 
staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo 
z jednotlivých staveb poskytujících 
ubytovací služby52), vznikajících 
převážně jako produkt lidského 
metabolismu a činností 
v domácnostech, přes půdní vrstvy do 
vod podzemních lze povolit, pokud 
není technicky možné nebo s ohledem 
na zájmy chráněné tímto zákonem 
nebo jinými právními předpisy není 
možné nebo žádoucí, vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. 
Povolení vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních podle věty druhé 
nelze vydat bez souhlasného vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí8), která 
posoudí vliv vypouštění odpadních vod 
na jakost podzemních vod. Maximální 
povolené množství odpadních vod 
vypouštěné z jedné nebo několika 
územně souvisejících staveb pro 
bydlení nesmí celkově přesáhnout 
15 m3/den“. 

K čl. I bodu 43 – k hlavě X zákona č. 254/2001 Sb.: 
  
 V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V části 
první se za hlavu IX vkládá nová hlava X, která včetně nadpisů a poznámky 
pod čarou č. 60 zní:“. 

Akceptováno 

K čl. I bodu 43 – k § 87b odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
 Doporučujeme nahradit slovo „ukládána“ legislativně přesnějším 

Akceptováno 
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slovem „vydávána“. 

K čl. I bodu 43 – k § 87m odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.: 
 S ohledem na legislativní praxi doporučujeme formulaci „pozbývají 
platnosti“ nahradit slovy „se ruší“. 

Akceptováno  

K čl. V – k § 4d zákona č. 97/1993 Sb.: 
 
 Navrhujeme slovo „zemědělství“ uvést ve stejné velikosti písma, 
který je stanoven pro ostatní text. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1) K čl. I, bodu 23, § 23a odst. 10: 
 
Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje na konec nově vkládaného 
odstavce 10 doplnit následující větu: „Dané cíle je nutné každých šest let 
přezkoumat.“ Celé ustanovení tak bude znít: „(10) Důvody pro udělení 
výjimky podle odstavce 8 musí být výslovně uvedeny a vysvětleny v 
platném plánu povodí podle § 24 nebo jeho nejbližší aktualizaci. Dané cíle 
je nutné každých šest let přezkoumat.“. 
 
Odůvodnění: Požadavek na pravidelný přezkum cílů vyplývá z ustanovení 
čl. 4 bodu 7 písm. b) směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky. V původním znění zákona byl 
tento požadavek transponován v čl. 23a odst. 8 písm. b). Novelou se 
původní ustanovení čl. 23a odst. 8 písm. b) přesouvá do nově vkládaného 
odstavce 10, požadavek na pravidelný přezkum cílů nicméně z nové 
navrhované úpravy vypadl. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

2) K bodu g) obecné části důvodové zprávy (strana 17): 
 
Ministerstvo zahraničních věcí postrádá vyčíslení předpokládaných dopadů 
na státní rozpočet a na rozpočty územních samosprávných celků, případně 
obcí a dalších subjektů, a to zejména u opatření navrhovaných podle § 87a 
a následujících, u vodoprávního dozoru podle § 110 odst. 3, u sběru dat o 

Akceptováno 
Je doplněno v důvodové zprávě. 
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vodních dílech a u výkonu technickobezpečnostního dohledu dle § 61 odst. 
10 až 12 a u nových elektronických podkladů v rámci vodoprávního řízení 
podle § 115 odst. 2. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Připomínka zásadní: 
K bodu 1 -§ 5 odst. 3 
Navrhujeme rozdělení navrhovaného odstavce 3 tak, aby bylo odlišeno 
zásobování vodou a odvádění odpadních vod kanalizací. Současně 
požadujeme stanovit další podmínky zabezpečení zásobování vodou. 
 
Proto navrhujeme uvést odstavec 3 takto: 
„(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou 
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb 
zabezpečit je zásobováním vodou. V případě, že je možné stavbu napojit 
na veřejný vodovod, musí tak být učiněno. Realizace studny k zajištění 
zdroje užitkové nebo pitné vody je možná pouze tehdy, pokud kapacita 
veřejného vodovodu není dostačující nebo není možné provést napojení na 
veřejný vodovod.“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označí jako odstavec 4. 
 
V souvislosti s uvedenou změnou je třeba ze současného § 5 odst. 3 věty 
první vypustit slova ,,zásobováním vodou a“. 
 
Odůvodnění: 
V tomto opatření spatřujeme prevenci proti zbytečným odběrům podzemní 
vody v případech, kdy lze zajistit dodávku vody veřejným vodovodem a není 
potřeba alternativní zdroj. Dopad navrženého opatření spočívá především v 
tom, že bude docházet ke snížení počtu nově budovaných jímacích objektů 
(studní) a bude zajištěna lepší ochrana kolektorů podzemní vody a 
snižování zásob podzemních vod. Dojde tak i k omezení zdrojů 
potenciálního znečištění a snížení podílu neregistrovaných odběrů 
podzemních vod. 
 

Vysvětleno 
Nelze stanovit povinnost napojení na 
vodovod pro veřejnou potřebu. 
Povolení realizace studny k zajištění 
dalšího zdroje vody je na posouzení 
vodoprávního úřadu, který vychází i 
z posudku hydrogeologa.   
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K bodu 1 -§ 5 odst. 3 větě druhé 
Požadujeme za slova ,,podle věty první“ vložit slova ,, , nebo v případě 
zvláštních požadavků vyplývajících z opatření souvisejících s ochranou 
podzemních vod podle lázeňského zákona2) “. 
 
Odůvodnění: 
V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod je v některých případech účelné nepovolit zasakování 
přečištěných odpadních vod, protože by to mohlo potenciálně představovat 
riziko znečištění pro tyto vody a v případě absence veřejné kanalizace či 
možnosti vypouštět přečištěné odpadní vody do vod povrchových jsou 
nepropustné jímky jedinou alternativou. 

Vysvětleno 
Zájmy chráněné lázeňským zákonem 
mohou být (stejně jako zájmy chráněné 
jinými zvláštními předpisy) chráněny 
příslušnými dotčenými orgány v rámci 
řízení o povolení. Vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních pak 
podléhá přísným podmínkám 
stanoveným v § 38 odst. 9 vodního 
zákona – nemůže se tedy stát, že by 
bylo povoleno vypouštění přečištěných 
odpadních vod v místě, kde je to 
s ohledem na zájmy chráněné vodním 
zákonem nebo jinými právními 
předpisy možné nebo žádoucí.  
 

K bodu 1 -§ 5 odst. 3 větě třetí 
Požadujeme za slova ,,jsou povinni“ vložit slova ,,, pokud nebyly stanoveny 
zvláštní požadavky vyplývající z opatření souvisejících s ochranou 
podzemních vod podle lázeňského zákona2).“. 
 
Odůvodnění: 
V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod je v některých případech třeba za účelem ochrany těchto 
vod nepovolit zasakování srážkových vod, protože by mohlo potenciálně 
představovat riziko znečištění pro tyto vody. Příkladně se jedná o vody z 
velkých parkovišť apod. 

Vysvětleno 
Viz připomínka k § 5 odst. 3 větě druhé 
výše. 

K bodu 1 - § 5 odst. 3 
V návaznosti na výše uvedené změny požadujeme větu poslední z nového 
odstavce 4 vypustit a uvést jako nový odstavec 5, který zní: 
,,(5) Bez splnění podmínek uvedených v odstavci 3 nebo 4 nesmí být 
povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani 
vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o 
změně v užívání stavby.“. 

Vysvětleno  
Ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona 
není třeba rozšiřovat do více odstavců.   
Stávající znění § 5 odst. 3 již dnes 
komplexně a na jednom místě upravuje 
povinnosti stavebníků, doporučujeme 
tuto úpravu ponechat. Novela vodního 
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Odůvodnění: 
Legislativně technická úprava reagující na rozdělení a rozšíření původního 
odstavce 3. 

zákona tyto povinnosti pouze 
zpřesňuje. 

K bodu 43 - § 87e odst. 2 větě první  
Požadujeme za slova ,,Českým hydrometeorologickým ústavem“ vložit 
slova ,, , Ministerstvem zdravotnictví“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a jeho aktualizace 
pro území kraje je projednáván se zástupci krajských hygienických stanic, 
návrh plánu pro sucho pro území celé ČR je nutno projednat analogicky 
také s Ministerstvem zdravotnictví. 

Akceptováno 
Text upraven. 

K bodu 43 - § 87g větě druhé 
Požadujeme za slova ,,Českého hydrometeorologického ústavu“ vložit 
slova ,, , zástupců krajských hygienických stanic“. 
 
Odůvodnění: 
I v případě, kdy obec s rozšířenou působností zřizuje komise pro sucho, je 
nutno, aby byl do této komise zástupce KHS, resp. územního pracoviště 
KHS jmenován – z důvodu kontroly hygienických požadavků na kvalitu 
vody, ale i obecně z důvodu vzniku možných hygienicko-epidemiologických 
problémů při nedostatku vody. 

Vysvětleno 
Komise na úrovni obcí s rozšířenou 
působností nebudou zřizovány. 

Připomínky nad rámec novely 
 
Požadujeme v § 17 vložit odstavec 2, který zní: 
,,(2) V případě průzkumných děl, jejichž cílem je následné využití na stavbu 
k jímání podzemní vody, je možné vydat souhlas s průzkumným dílem 
pouze do hloubky nejvýše 30 metrů. V případě, že nebude 30 metrů 
hlubokým průzkumným dílem dosaženo pozitivních výsledků průzkumu a 
tento negativní výsledek bude prokázán osobou s odbornou způsobilostí 
podle zvláštního právního předpisux), je možné následně vydat souhlas k 
prohloubení průzkumného díla.“ 
 

Vysvětleno 
Připomínka nad rámec novely.  
Na základě jednání k vypořádání 
připomínky, kdy byla zdůrazněna 
potřeba zvýšené ochrany přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, je nově stanovena 
povinnost k žádosti o souhlas podle 
§ 17 odst. 1 písm. g) a i) v ochranném 
pásmu těchto zdrojů předložit vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí.  
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Poznámku  pod čarou č. x) uvést ve znění : 
,,x) Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti 
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 5 je třeba následně označit jako odstavce 3 až 6. 
 
Odůvodnění: 
Povolování hlubších průzkumných děl k jímání podzemní vody nad 30 m 
hloubky není vždy nezbytné a v řadě případů může být pro zajištění cíle 
postačující menší hloubka, případně doprovázená volbou většího průměru 
zásahu, pro dosažení dostatečné kapacity pro budoucí jímací objekt 
(studnu). Doplnění § 17 má zabránit zbytečnému podvrtávání zvodní. 
Navrhovaná hloubka souvisí s členěním podle § 3 písm. f) zákona č. 
61/1988 Sb., například ve většině ochranných pásem přírodních léčivých 
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod je činnost prováděná hornickým 
způsobem přímo zakázána nebo značně omezena.  
V případech, kdy lze důvodně předpokládat, že navrhované průzkumné dílo 
nedosáhne pozitivních výsledků při 30 m hloubce, je odpovědností 
žadatele, aby zajistil vybudování takového díla, které případně umožní jeho 
následné prohloubení. Využití analogie (např. pokud bylo v minulosti 
povoleno obdobné průzkumné dílo pro stavbu k jímání podzemní vody v 
okolí uvažovaného zarážkového bodu, pak lze rovnou povolit provedení 
hlubších prací) není uvažováno, neboť do doby účinnosti této novely 
vycházeli projektanti prováděných vrtných prací z jiných zadání. Příkladně 
se může jednat o vrty, jejichž hloubka byla volena nikoliv s ohledem na 
hloubku, kde lze očekávat naražení zvodně, ale vytvoření dostatečně 
kapacitního umělého reservoáru při zachování průměru vrtných prací na 
zvolené dimenzi. 

 
Do § 17 se vkládá odst. 2, který zní: 
„K žádosti o souhlas k vrtům podle 
odstavce 1 písm. g) nebo geologickým 
pracím podle odstavce 1 písm. i) 
v ochranném pásmu stanoveném podle 
jiného právního předpisu2), žadatel 
předloží vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí8).“ 

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Novelou vodního zákona se navrhuje řada administrativních změn, ukládají 
se nové povinnosti na všech stupních státní správy. Není však provedeno 
hodnocení dopadů regulace – RIA. Je zcela nezbytné toto provést, 
vzhledem k tomu, že administrativní dopady navrhovaných opatření 
mohou být zásadní. 
 
Např. v § 10 se 5x snižuje limit, kdy se určité povinnosti vztahují na 

Vysvětleno 
Požadavek na zpracování RIA nebyl 
součástí Plánu legislativních prací 
vlády. Ekonomické dopady jsou 
doplněny do důvodové zprávy. 
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každého, kdo má oprávnění nakládat s vodami - nově v množství větším 
než 100 m3 měsíčně, což je měsíční spotřeba cca 4-5 průměrných 
domácností. 
 
Pokud je nám známo, čištění odpadních vod je dostatečně řešeno pouze u 
aglomerací s více než 2000 EO, PRVKÚK nejsou všeobecně digitalizovány 
a není podrobně známa situace v území, což jsou základní předpoklady pro 
navrhovaná administrativní opatření. 
 
Žádáme, aby k návrhu novely zákona byla zpracována úplná a 
podrobná RIA. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Připomínka: 
Formální připomínka: 
Na obálce materiálu a v usnesení vlády je spoluodpovědným ministr 
životního prostředí – není zde uvedeno, že se zároveň jedná o 
místopředsedu vlády. Prosíme doplnit. 

Akceptováno 

Závěr 
Předložit vládě v úpravě dle závěrů RIA, tj. pouze takové změny, které jsou 
nákladově efektivní. 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
 
 Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
 
K odůvodnění návrhu: 
 
 Předkladatel nesplnil povinnost uvést v důvodové zprávě 
k posuzovanému návrhu právního předpisu zhodnocení slučitelnosti 

Akceptováno 
Relevantní právní předpisy EU jsou 
v důvodové zprávě doplněny. 
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způsobem stanoveným v čl. 9 odst. 2 písm. e) ve spojení s čl. 4 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády. Především je dle výše uvedených ustanovení 
potřeba uvést, které předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecné právní zásady práva Evropské unie (čl. 2 odst. 
1 písm. a), f) a g) metodických pokynů), popřípadě i legislativní záměry 
a návrhy předpisů Evropské unie jsou v návrhu zohledněny. 
 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 
 Návrhem se má dle důvodové zprávy mimo jiné zpřesnit 
implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky (dále jen „směrnice 2000/60/ES“), a to jednak ve vazbě na 
rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-461/13 Bund für Umwelt und 
Naturschultz Deutschland, a jednak ve vazbě na směrný dokument č. 36 
Exemptions for the Enviromental Objectives according to Article 4(7) ze dne 
4. prosince 2017. 

Akceptováno 
Relevantní právní předpisy EU jsou 
v důvodové zprávě doplněny. 

Připomínky a případné návrhy změn:  
 
K čl. I bodu 21 návrhu (zrušovanému § 23 odst. 8 písm. b):  
 
Zrušované ustanovení je implementační k čl. 4 odst. 7 písm. b) směrnice 
2000/60/ES. Požadujeme vysvětlit, jak bude zachována dosavadní míra 
transpozice, a to především ve vztahu k požadavku „přezkumu každých 
šest let“ vyplývajícího z předmětného ustanovení směrnice 2000/60/ES, 
který nebyl převzat do nového § 23a odst. 10. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Doplněn § 23a odst. 10, o požadavek 
na pravidelný přezkum cílů takto: 
 
„Důvody pro udělení výjimky podle 
odstavce 8 musí být výslovně uvedeny 
a vysvětleny v platném plánu povodí 
podle § 24 nebo v jeho nejbližší 
aktualizaci. Dané cíle se každých šest 
let přezkoumávají.“. 
 

Závěr: 
 
Po zapracování výše uvedené připomínky bude možné návrh hodnotit 
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jako slučitelný s právem EU.  
Je třeba upravit důvodovou zprávu dle formální připomínky. 

Agrární komora ČR Neuplatnili připomínky.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Neuplatnili připomínky.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad K bodům 45 a 46 návrhu: 
 Český báňský úřad navrhuje bod 45 návrhu vypustit a pak 
ustanovení § 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona ponechat ve stávajícím 
znění; bod 46 navrhuje uvést v tomto znění: 
 
„46. V § 101 odst. 4 se za slova „rostlin a živočichů,“ vkládají slova „pro 
zachování mezinárodně významných mokřadů v lužních lesích, pro 
postřikování skladovaného dříví vodou,“.  
 
Odůvodnění: 
Podle stávajícího znění § 101 odst. 3 písm. c) a § 101 odst. 4 jsou báňské 
organizace povinny platit cenu za odběr povrchové vody při hydrické sanaci 
a rekultivaci - zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) jen v případech vyžadujících čerpání nebo převádění vody. Tato 
cena nesmí překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku 
na tuto činnost vzniknou. Hydrická sanace a rekultivace, spočívající v 
zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě) nevyžadující 
čerpání nebo převádění vody správcem vodního toku, byly doposud 
z platby za odběr povrchové vody vyňaty. Předložený návrh rozšiřuje tuto 
platební povinnost i na tuto hydrickou sanaci a rekultivaci. 
Způsob sanace a rekultivace a z něj plynoucí výše rezervy byly schváleny 
na základě shody všech dotčených orgánů veřejné správy a majitelů 
pozemků. V řadě případů k takovým dohodám došlo před desítkami let. 
Rozhodování o způsobu provedení sanace a rekultivace odráželo v dané 

Akceptováno 
 
Novelizační bod 45 je z návrhu 
vypuštěn. 
 
Text „zatápění umělých prohlubní 
terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního 
toku“ bude v § 101 odst. 4 ponechán. 
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době ekonomicky nejefektivnější řešení, které přitom bylo optikou 
konkrétních místních podmínek a doby nejméně náročné z hlediska své 
proveditelnosti. Navržená novela zcela mění podmínky provádění hydrické 
sanace a rekultivace a to náhle bez jakýchkoliv adekvátních přechodných 
ustanovení. Při absenci přechodného ustanovení navržená platební 
povinnost dopadá i na společnosti, které konkrétní činnost, v jejímž 
důsledku je nutná sanace a rekultivace, ukončují či ukončily a mají 
předpokládanou rezervu na sanaci a rekultivaci již vytvořenu. Je zřejmé, že 
finanční prostředky na pokrytí nově zaváděné platební povinnosti nemají 
v rezervě zahrnuty. Otázku je nutné uvážit i s ohledem na případné 
následky soudních sporů pro změnu podmínek na trhu, jak se stalo např. v 
případě sporů o změnu subvencování fotovoltaických elektráren. 
Navrhovatel se při odůvodnění omezil pouze na konstatování existence 
neoprávněné podpory a blíže se danou problematikou nezabýval. Stávající 
znění ustanovení vodního zákona vyjímající zatápění zbytkových jam 
z platební povinnosti za odběr povrchových vod,  
resp. stanovující platby pouze za účelem pokrytí nezbytných nákladů 
k odběru povrchových vod, bylo přitom v minulosti zákonodárcem 
odůvodněno snahou omezit dopad za odstranění škod na životním 
prostředí na subjekty odpovědné za provedení sanace a rekultivace těžbou 
dotčeného území (např. v důvodové zprávě novely vodního zákona č. 
20/2004 Sb.). Absentuje rovněž jakékoli bližší vyčíslení nákladů zvoleného 
postupu, vyhodnocení dopadů těchto změn na trh nerostných surovin, a 
vůbec bližší zdůvodnění odstranění limitace této platební povinnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  
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Družstevní asociace 
ČR 

Neuplatnili připomínky.  

Energetický 
regulační úřad 

Neuplatnili připomínky.  

Hlavní město Praha  K Části první - Změna vodního zákona 
 
K bodu 7 - § 15 odst.1 
 
V § 15 odst. 1 požadujeme za větu první vložit  větu, která zní: „Změny 
staveb vodních děl a změny jejich užívání, které nevyžadují povolení k 
nakládání s vodami nebo jeho změnu, se projednají postupem podle 
stavebního zákona4) .“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna cit. ustanovení má zjednodušit postup vodoprávních 
úřadů v případech, kdy změna stavby před dokončením spočívá v 
nepodstatných odchylkách definovaných stavebním zákonem a lze využít 
postup podle § 118 odst. 7 stavebního zákona, tj. změny projednat až při 
kolaudaci stavby. Podle dosavadního znění § 15 odst. 1 vodního zákona 
není právní jistota, zda tento postup lze vodoprávními úřady využít, jelikož 
je jednoznačně řečeno, že každá změna stavby vyžaduje povolení. 
Obdobně je tomu i při změně užívání stavby, zejména v případech, kdy se 
jedná o změnu stavby dočasné na stavbu trvalou nebo změnu doby trvání 
dočasné stavby, kdy podle  § 127 stavebního zákona postačí souhlas 
stavebního úřadu.  
Námi navržená změna je v souladu se záměrem zjednodušit postup 
vodoprávního úřadu a proces povolování staveb, jejich změn, změn užívání 
a odstraňování sjednotit s postupy podle stavebního zákona tak, aby ve 
shodných případech obecné stavební úřady a speciální stavební úřady 
postupovaly vůči stavebníkovi jednotně.  
 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

Vysvětleno 
V § 115 odst. 1 vodního zákona je 
uvedeno, že pokud vodní zákon 
nestanoví jinak, postupují vodoprávní 
úřady podle stavebního zákona, jde-li o 
rozhodování týkající se vodních děl a 
vodohospodářských úprav. Opětovné 
stanovení stejné věci v § 15 
považujeme za zcela nadbytečné. 
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K bodu 25 - § 38 odst. 9 
 
V § 38 odst. 9 na konci textu věty druhé  požadujeme doplnit  slova „nebo 
do kanalizace pro veřejnou potřebu“.  
 
Odůvodnění:  
Navrhovanou novelou byla do věty druhé, oproti původnímu znění, vložena 
slova „na požadavky stanovené vodoprávním úřadem“. Upozorňujeme, že 
vzhledem k tomu, že pro provedení čistírny odpadních vod do kapacity 50 
EO postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu, kdy nakládání s vodami se má 
za povolené, tj. vychází se z certifikátu výrobku, ve kterém je garantována 
účinnost čištění v procentech, není tedy zcela zřejmé, jakým způsobem a 
jakou formou vodoprávní úřad stanoví požadavky na čištění odpadních vod, 
aby byly vymahatelné.  
 
Navrhovanou novelou byla vypuštěna slova „nebo do kanalizace pro 
veřejnou potřebu“, což v důsledku může vést k výkladu, že i když je 
technicky možné se na kanalizaci připojit/napojit, tak rozhodná pro povolení 
vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních bude 
skutečnost, zda je či není možné odpadní vody vypouštět do vod 
povrchových. Může tak nastat situace, že při absenci vodního toku, avšak 
za možnosti napojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou ČOV 
s vypouštěním do povrchových vod, bude stavebníkem vyžadováno 
povolení vypouštět odpadní vody přes půdní vrstvy do vod podzemních. 
Vodoprávní úřad přitom nebude mít zákonnou oporu jak stavebníka přinutit, 
aby se připojil/napojil na stávající kanalizaci. Jednat se bude zejména o 
případy, kdy bude vyhlášen tzv. stop stav na některé čistírně odpadních vod 
z důvodu naplnění její kapacity a z  toho důvodu se nebude možné (byť 
dočasně) připojit/napojit na stávající kanalizační síť v dané lokalitě, a to až 
do doby realizace intenzifikace ČOV.  
 
Jsme přesvědčeni, že v případě zamítnutí naší připomínky (kdy vodoprávní 
úřad skutečnost, že dočasně není možné připojit/napojit novou stavbu na 
stávající kanalizační síť z důvodu vyčerpané kapacity ČOV nepovažuje za 
výjimečnou situaci - technickou překážku) může absurdně dojít k situaci, 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 38 odst. 9 se týká 
vypouštění vyčištěných odpadních vod 
(zde se tedy nerozhoduje mezi 
kanalizací a individuálním čištěním - to 
by měl vyřešit § 5 vodního zákona), 
proto byl text týkající se kanalizace 
vypuštěn. Podle stanoviska správce 
veřejné kanalizace se do jednotné 
kanalizace zakončené čistírnou 
odpadních vod ani do dešťové 
kanalizace (není na vypouštění 
odpadních vod zkolaudovaná)  
vyčištěná odpadní voda vypouštět 
nemůže. 
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kdy vodoprávní úřad nebude moci zamítnout povolení vypouštění 
odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních, jelikož nebude mít 
oporu v právních předpisech. Máme za to, že námi vložená slova nejsou 
nadbytečná a naopak ozřejmí případné pochybnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní 
K bodu 43 -  § 87f odst. 1 
 
Požadujeme, aby na území hlavního města Prahy byly orgánem pro sucho 
výslovně stanoveny úřady všech městských částí v rozsahu působnosti 
obecního úřadu a úřady městských částí stanovené Statutem hlavního 
města Prahy v rozsahu působnosti obecních úřadů s rozšířenou 
působností.  
Požadujeme proto doplnit v  
 
• § 87f odst. 1 písm. a) slova „v hlavním městě Praze úřady 
městských částí,“ a  
 
• § 87f odst. 1 písm. b) slova „v hlavním městě Praze úřady 
městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,“. 
 
Odůvodnění: 
Orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody by měly být, podle našeho 
názoru, stanoveny shodně jako povodňové orgány v  § 77, a to s ohledem 
na správní členění v hlavním městě Praze.  
 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
 

K bodu 43 - § 87b odst. 1 , § 87d odst. 1, § 87 e odst. 1  a § 87g 
 
Doporučujeme  slovo „pořizuje“ nahradit  terminologicky vhodnějším slovem 
„zpracovává“. 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme používat v právních předpisech obdobné termíny v případě, 

Vysvětleno 
Legislativně přesnější termín je 
„pořizuje“, protože zpracovat jej může i 
jiný subjekt na základě smlouvy. 
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že se jedná o obdobnou činnost, v daném případě zpracovávání plánů 
(nikoliv pořizování) -  zpracovává se plán povodňový (§ 71 odst. 5 vodního 
zákona), plán odpadového hospodářství (§ 42 zákona č. 185/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), lesní plány, krizové plány, apod. 
K bodu 1 - § 5 odst. 3 
Z hlediska přehlednosti, srozumitelnosti a stylistiky doporučujeme  větu 
první  rozdělit na dvě věty. Za slovem „kanalizaci“ vyznačit tečku a slova 
„není-li tato“ doporučujeme nahradit slovy „Není-li kanalizace“.  
 
Následně  za slova „věty první“ vložit slova „a druhé“. 

Akceptováno 
 
Ustanovení je upraveno takto: 
 
„Při provádění staveb4) nebo jejich 
změn nebo změn jejich užívání je 
stavebník povinen podle charakteru a 
účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a 
odváděním odpadních vod kanalizací 
k tomu určenou. Není-li kanalizace 
v místě k dispozici, potom se odpadní 
vody zneškodňují přímým čištěním 
s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních 
v souladu s tímto zákonem. V případě 
technické neproveditelnosti způsobů 
podle věty první a druhé, lze odpadní 
vody akumulovat v nepropustné jímce 
(žumpě)4) s následným vyvážením 
akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich likvidaci. Dále je 
stavebník povinen zabezpečit omezení 
odtoku povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na 
tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) 
v souladu se stavebním  zákonem4) 
akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, 
výparem, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů omezení odtoku srážkových 
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vod možný či dostatečný, potom jejich 
zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů“. 

K bodu 6 - § 10 odst. 1 
Jsme názoru, že z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti by bylo vhodnější 
rozdělit odstavec 1 na dva odstavce. 

Akceptováno 
Ustanovení je ve smyslu připomínky 
upraveno takto: 
 
„(1) Měřit množství vody, se kterou 
nakládá, a předávat výsledky tohoto 
měření příslušnému správci povodí 
postupem podle § 22 odst. 2 je povinen 
a) oprávněný, který má povolení 
k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nebo § 8 odst. 1 
písm. b) bodu 1 v celkovém množství 
alespoň 1000 m3 vody v kalendářním 
roce nebo 100 m3 vody v kalendářním 
měsíci, 
b) oprávněný, který má povolení 
k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 
písm. a) bodu 5, § 8 odst. 1 písm. b) 
bodů 2 až 5 a § 8 odst. 1 písm. d), e), f) 
v celkovém množství alespoň 6000 m3 
vody v kalendářním roce nebo 500 m3 
vody v kalendářním měsíci, 
c) ten, kdo má povolení k nakládání 
s vodami v množství alespoň 6000 m3 
vody v kalendářním roce nebo 500 m3 
vody v kalendářním měsíci, které jsou 
přírodním léčivým zdrojem nebo 
zdrojem přírodních minerálních vod 
nebo které jsou vyhrazeným 
nerostem.“ 
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K bodu 25 - § 38 odst. 9 
Věta druhá je pro svou délku nepříliš srozumitelná. Z hlediska přehlednosti 
a srozumitelnosti proto doporučujeme rozdělit ji na dvě věty. Za slovy „s 
odbornou způsobilostí“ doporučujeme vyznačit tečku a slovo „která“  
nahradit slovy „Tato osoba“. 
 
Dále doporučujeme 
- vypustit slovo „současně“ jako nadbytečné, 
- za slova „právními předpisy“ vložit slovo „není“, 
- vypustit slova „nebo žádoucí“ jako nadbytečné. 

Akceptováno 
Ustanovení je přeformulováno takto: 
 
„(9) Přímé vypouštění odpadních vod 
do podzemních vod je zakázáno. 
Vypouštění odpadních vod 
neobsahujících nebezpečné závadné 
látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 
látky (§ 39 odst. 3) a vyčištěných na 
požadavky stanovené vodoprávním 
úřadem z jedné nebo několika územně 
souvisejících staveb pro bydlení50), 
staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo 
z jednotlivých staveb poskytujících 
ubytovací služby52), vznikajících 
převážně jako produkt lidského 
metabolismu a činností 
v domácnostech, přes půdní vrstvy do 
vod podzemních lze povolit, pokud 
není technicky možné nebo s ohledem 
na zájmy chráněné tímto zákonem 
nebo jinými právními předpisy není 
možné nebo žádoucí, vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. 
Povolení vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních podle věty druhé 
nelze vydat bez souhlasného vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí8), která 
posoudí vliv vypouštění odpadních vod 
na jakost podzemních vod. Maximální 
povolené množství odpadních vod 
vypouštěné z jedné nebo několika 
územně souvisejících staveb pro 
bydlení nesmí celkově přesáhnout 
15 m3/den“. 
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Hospodářská 
komora ČR  

A. Zásadní obecné připomínky 
1. Prostředky z plateb za odběry povrchových vod (§ 101 vodního 
zákona) se v průběhu doby stále snižují. Je to výsledek zavádění 
moderních technologií šetrných k životnímu prostředí ve výrobě, zavádění 
opětovného využití odpadních vod a celkového snižování spotřeby vody. S 
tím je logicky spojen nárůst ceny vody vypočítávaný podle § 102 odst. 2 
vodního zákona. Toto problematické cyklení se v odborných kruzích 
definuje jako tzv. vodárenský efekt. Čím nižší odběr vody, tím vyšší musí 
být její cena, aby se pokryly fixní náklady a mandatorní výdaje. Z toho jasně 
vyplývá, že stávající systém financování vodního hospodářství je nejen 
neudržitelný, ale také demotivační a je tudíž v přímém rozporu s tím, co ČR 
v současné etapě klimatického vývoje potřebuje. Nemotivuje odběratele 
k efektivnímu využívání vodních zdrojů a k zavádění nejnovějších 
úsporných technologií, protože se to prostě díky vodárenskému efektu 
nevyplatí. Stávající cenotvorba v oblasti povrchových vod přináší značné 
diskrepance v cenách v různých částech ČR, čímž stát de facto 
znevýhodňuje odběratele/výrobce se stejným výrobním programem. 
Cenové rozdíly např. mezi Povodím Vltavy a Povodím Moravy jsou 
dvojnásobné. Považujeme proto za nezbytné spolu s novými povinnostmi 
vyplývajícími ze zákona provést významnou reformu financování podniků 
povodí. Předkladatel by se měl naopak zdržet návrhů na nesystémové a 
nelogické nástroje typu zrušení výjimky pro zatápění těžebních prostor 
(mimo jiné sloužící k větší retenci vody v krajině, tj. nedochází fakticky k její 
spotřebě, ale k zadržení) a měl by se okamžitě věnovat přípravě 
sebevědomého, odpovědného a trvalého návrhu na financování vodního 
hospodářství. Pokud jakákoliv činnost, byť rekultivační, přispívá k větší 
retenci vody v krajině, stát by ji měl podpořit a nikoli navrhovat sankční 
nástroje.  

 
Tuto připomínku považujeme za zásadní a připomínka/pozice vychází 
z výsledků společné diskuze a v jednoznačné shodě zástupců SP ČR, 
HK ČR a KZPS. Jedná se o celospolečensky aktuální a akutní problém, 
který je třeba co nejdříve vyřešit. Jak potvrdila jednání RHSD, tak 
problematika „vody“ patří v tuto chvíli mezi priority, neboť bez jejího 
řešení se budou problémy stupňovat a ohrožovat ČR v mnoha 

Vysvětleno 
Ministr zemědělství představil variantní 
návrh na změnu financování ve vodním 
hospodářství na jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody České 
republiky (Tripartita) dne 25.3.2019. 
Ministerstvo zemědělství bylo vyzváno 
ke zpracování podrobné analýzy 
dopadů jednotlivých variant, která bude 
spolu s návrhem konzultována se 
všemi zainteresovanými stranami. 
Následně bude přistoupeno k případné 
další novelizaci zákona.   
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aspektech. 
2. Požadujeme doplnit důvodovou zprávu. Předkladatel se při 
odůvodnění návrhu zákona u změn týkajících se poplatkové povinnosti 
omezil jen na obecná konstatování. Návrh postrádá jakékoli bližší vyčíslení 
nákladů zvoleného postupu, vyhodnocení dopadů těchto změn na trh 
nerostných surovin, a vůbec bližší zdůvodnění odstranění limitace 
poplatkové povinnosti. Takový postup je v rozporu s pravidly pro přípravu 
právních předpisů. 

Akceptováno 
Problematika zatápění zbytkových jam 
po těžbě nerostů není předmětem 
návrhu novely. Je ponecháno stávající 
znění příslušných ustanovení. 

3. Požadujeme dát priority nakládání s dešťovými vodami do souladu 
s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. a to buď tak, že bude novela 
vodního zákona shodná s aktuálními požadavky vyhlášky či bude v rámci 
novely vodního zákona provedena i nepřímá novelizace vyhlášky. Je nutné 
jednotně upřednostnit řízené odvádění srážkových vod dešťovou kanalizací 
a teprve jako poslední způsob jejich řízené odvádění do jednotné 
kanalizace. 

Vysvětleno 
Novelizace § 5 odst. 3 pouze upřesňuje 
stávající znění s tím, že je uvedena 
posloupnost posuzování vhodnosti 
možných způsobů řešení v souladu 
s vodním zákonem. Návrh reaguje na 
stále častěji se objevující jev 
hydrologického sucha. Stanovená 
posloupnost zpracování srážkových 
vod není v rozporu s  prováděcími 
předpisy ke stavebnímu zákonu, tyto 
předpisy pouze ve vazbě na vodní 
zákon blíže specifikuje a rozvádí tak, 
aby byla zajištěna prevence a ochrana 
před suchem a případným 
nedostatkem vody. 
Připomínka upřednostnit dešťovou 
před jednotnou kanalizací jednoznačně 
plyne z vyhlášky č. 501/2006 Sb.    

4. Ekonomické dopady činnosti komise pro sucho na provozovatele a 
vlastníky vodohospodářské infrastruktury mohou být zásadní. Novela by 
měla řešit i hrazení nákladů, a to zejména hrazení nákladů v souvislosti 
s opatřeními při ohrožení veřejného zdraví, životního prostředí, majetku a 
veřejného pořádku, které budou přesahovat zajišťování běžných služeb, viz 
například řešení pravidel veřejné služby dle zákona č. 274/2001 Sb.  

Akceptováno částečně 
Hrazení nákladů na technická opatření 
je doplněno v § 87k takto: 
„Nezbytné náklady na opatření podle 
odst. 1 písm. e) a g) hradí kraj nebo 
stát v souladu s působností komise pro 
sucho“. 
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5. Máme pochybnosti o praktické proveditelnosti navržených 
ustanovení zákona. Definice sucha bude asi možná (§ 87a odst. 1), ale 
definice stavu nedostatku vody bude složitější (§ 87a odst. 2). Jedna věc je 
definovat stav sucha pomocí směrodatných limitů (průtoky ve vodních 
tocích, hladiny podzemních vod a stav srážek), k čemuž celkem dobře 
může sloužit uvedený rozpracovaný portál Monitoring sucha ČHMÚ. 
Složitější ale je definovat stav nedostatku vody, který metodika definuje 
jako „situace, kdy sucho má již reálné dopady ve formě hrozícího 
nedostatku vody pro plnění nároků na odběry (disponibilní zásoba vody ve 
zdrojích při stávající úrovni spotřeby vystačí již pouze na 5 až 6 měsíců) 
nebo hrozí nedodržení minimálních zůstatkových průtoků, minimálních 
hladin podzemní vody, nedodržení limitů jakosti surové vody pro úpravu na 
vodu pitnou  nebo nedodržení hodnot pro ukazatele přípustného znečištění 
povrchových vod“. Disponibilní zásobu zdroje by šlo dobře vypočítat snad 
jen u povrchové vodní nádrže sloužící primárně pro vodárenské účely se 
stálým přítokem a minimálním odtokem. Předpovědět vývoj přítoků vody a 
srážek na 5 až 6 měsíců je ale hodně těžké. Definovat to stejné u 
podzemního zdroje vody jen podle pohybu hladin podzemní vody si 
nedokážeme dost dobře představit. Také při stavu nedostatku vody v 
jednom zdroji může být v určitou chvíli další zdroj stejného vodovodu 
poměrně vydatný, ale odhadnout jeho stav na 6 měsíců dopředu je opět 
složité. 

Vysvětleno 
Definice stavu nedostatku vody je 
pojata formálně, což znamená, že 
jedním z definičních znaků je jeho 
vyhlášení kompetentním orgánem (= již 
muselo proběhnout nějaké odborné 
posouzení vzhledem k místu a času). 
Odhad a předpověď bude vždy 
obsahovat jistou míru nejistoty, 
v současné době ale mezi odborníky 
nebylo nalezeno přiléhavější a 
vhodnější řešení. 

6. Domníváme se, že často např. vodoprávní úřad, když postupuje 
podle stávající legislativy nebo jejího výkladu, donutí investora k řešení, 
které je zjevně méně udržitelné než to, které by bylo optimální z hlediska 
udržitelnosti. Zákon nemůže postihnout všechny možnosti a doslovné 
dodržování zákona bez možnosti zdůvodněného povolení „alternativního“ 
řešení vede i k nesmyslným rozhodnutím. Tzv. zelené dohody by 
umožňovaly řešení těchto situací a také případů, kdy se například použije 
zatím v praxi neověřená technologie, jako jsou pilotní projekty 
realizovaných výzkumných úkolů. Doporučujeme zvážit jejich zavedení. 
 
„Green deals“, tzv. zelené úmluvy, dohody mezi investorem a státem o 
možnosti realizací pilotních projektů, nebo projektů, které jsou např. 
udržitelné, ale formálně kolizní se stávající legislativou tak, aby mohly být 

Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec návrhu. 
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povoleny nezávisle na platné legislativě (viz Holandsko). 
B. Zásadní konkrétní připomínky 
1. Připomínka k novelizačnímu bodu 2, § 5a 

Navrhujeme vypuštění tohoto novelizačního bodu. 
 
Odůvodnění: 
Návrh směřuje k orgánům územního plánování, zavazuje je k určitému 
způsobu plánování využití území, neřeší práva a povinnosti k povrchovým 
nebo podzemním vodám. Patří proto do zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vysvětleno 
Návrh nestanovuje cíle územního 
plánování, nýbrž cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod a jejich 
hospodárného využívání. Tyto cíle je 
však třeba chránit již ve fázi územního 
plánování, neboť sebepřísnější 
povinnost vůči stavebníkům řešit 
zasakování na vlastním pozemku, či 
podpora obcí při budování vsakovacích 
pásu při modernizaci místních 
komunikací nebudou dostatečně 
účinné, nebudou-li plochy pro 
vsakování, veřejnou zeleň a vodní 
plochy vytvářeny už při koncepčním 
řešení využití území obce. 
 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 
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2. Připomínka k novelizačnímu bodu 6, § 10 odst. 1 
Nesouhlasíme s významným zpřísněním požadavků na provozní evidenci 
nakládání s vodami provedené snížením limitního množství odebrané vody, 
při jehož dosažení vznikne povinnost toto množství měřit a předávat o něm 
informace správci povodí. 
 
Odůvodnění: 
Z materiálu není totiž zřejmé, kolika nových uživatelů vody se povinnost 
dotkne a jak je administrativně zatíží a jak budou tuto zvýšenou 
administrativní zátěž zvládat podniky povodí. Z odůvodnění této úpravy 
v důvodové zprávě vyplývá, že je potřeba těmito údaji disponovat zejména 
v době napjaté hydrologické situace tak, aby bylo možné přijímat opatření 
v době sucha k zajištění disponibilního množství a provádět realistické 
operativní řízení. Pravidlo je však nastaveno univerzálně bez ohledu na 
skutečnou hydrologickou situaci, v rámci předejití navyšování 
administrativní zátěže je proto třeba důsledně zvážit, zda je toto zpřísnění 
skutečně nutné a zda jej neaplikovat např. pouze v obdobích, kdy bude 
vyhlášeno období sucha.  
Povinnosti uložené nad rámec limitů množství dle § 22 odst. 2 (6000 m3/rok 
a 500 m3/měsíc) způsobí další náklady, nepřiměřený nárůst agendy i 
byrokratické zátěže (díky předávání hlášení) středním a malým 
podnikatelům či obcím. Pro správce povodí přinese navrhovaná změna díky 
nárůstu agendy navýšení mzdových prostředků na zajištění odpovídajícího 
pracovního zázemí a vybavení nových pracovníků výpočetní technikou (ve 
stávajícím personálním obsazení nebude možné zvládnout), a to bez 
výrazného výsledného efektu při správě povodí. Předmětné odběry 
nebudou zařazovány do vodohospodářské bilance sestavované správcem 
povodí a případné využití výsledků tohoto měření není v důvodové zprávě 
zdůvodněno. Dále důvodová zpráva neobsahuje ekonomickou rozvahu 
navrhované změny ani předpokládané vyčíslení nárůstu agendy. Dále je 
třeba zvážit, zda agenda správců povodí se touto úpravou neúměrně 
nerozšíří, aniž bude pro její výsledky vhodné využití.  
K tomu se ještě připomíná, že v části Hlavy XIV. zákona není definován 
přestupek neplnění povinnosti podle § 10 odst. 1 zákona. 
 

Vysvětleno 
Zavedení povinnosti měření množství 
odebírané vody u odběratelů se 
sníženými limity, pokud odběratelé 
ještě neměří, znamená jednorázovou 
investici do vodoměru s dálkovým 
přenosem dat nebo záznamovým 
zařízením v jednotkách tisíc Kč. Při 
nákupu pouze vodoměru je nutné 
počítat s odečtem na konci každého 
měsíce. Vodoměry jsou přitom 
obdobné jako u domácností, které 
odebírají vodu z veřejného vodovodu, 
což se týká 95% obyvatel republiky.  
Předání informace o odběru 
za uplynulý rok pro správce povodí 
bude zajištěno prostřednictvím 
formuláře ISPOP 1x ročně, kdy 
vyplnění je otázkou hodiny.  
Důvodová zpráva je v tomto smyslu 
doplněna. 
Přestupek za porušení § 10 odst. 1 je 
upraven v § 118 odst. 1 písm. b) a v § 
125c odst. 1 písm. b) vodního zákona. 
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3. Připomínka k novelizačnímu bodu 7, § 15 odst. 1 
Požadujeme ponechat původní znění daného ustanovení a novelizační bod 
vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Odstraněním většiny vodních děl dochází ke změnám vodních a 
odtokových poměrů dlouhodobě ovlivňovaných existencí vodního díla, které 
mohou významně ovlivnit širší okolí. Vodoprávní úřady pomocí rozhodnutí o 
odstranění stavby účinně hájí zájmy chráněné vodním zákonem a jiné 
veřejné zájmy.  
 
V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů 
předložených účastníky vodoprávního řízení, by vodoprávní úřad mohl 
rozhodnou bezodkladně v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního 
zákona. Tento „jednoduchý režim“ je obdobou ohlášení podle stavebního 
zákona. 
 
A dále je nutné zmínit i další ustanovení vodního zákona – zejména § 15 
odst. 8 a 9, která jsou s rozhodnutím o odstranění stavby svázána. Z výše 
uvedených důvodů je navrhováno zachování původního znění tak, aby byla 
zaručena celistvost právní úpravy. 

Akceptováno 
 

4. Připomínka k novelizačnímu bodu 8, § 15a odst. 3 
Požadujeme ponechat původní znění daného ustanovení a novelizační bod 
vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V praxi, pod tlakem ochrany přírody, se dospělo k závěru, že skoro každé 
udržovací práce na vodních dílech, obnova vodních děl zničených živelní 
pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy mohou negativně 
ovlivnit životní prostředí. 
Vzhledem k jejich charakteru, zásadně odlišnému od povolování nových 
staveb na ohlášení uvedených v § 104 zák. č. 183/2006 Sb., byla přijata 
odlišná úprava jejich ohlášení v § 15a odst. 3 vodního zákona. Jejich 
realizací nedochází k vzniku žádné nové stavby. Práva vlastníků 
sousedních nemovitostí nejsou dotčena. Je proto bezdůvodné předkládat 

Akceptováno 
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všechny podklady podle § 105 zák. č. 183/2006 Sb. 
 
Zejména je nevhodné, aby tyto práce musely být „odsouhlaseny“ vlastníky a 
oprávněnými z věcných břemen sousedních pozemků. U vodních děl 
zejména úprav koryt vodních toků, vlastní sousední pozemky vždy několik 
desítek osob, které jsou obtížně dohledatelné a často odmítají podepsat 
jakoukoliv listinu. Bez tohoto souhlasu by ovšem příslušný vodoprávní úřad 
nemohl vydat písemný souhlas podle § 106 zák. č. 183/2006 Sb. a 
udržovací práce, obnova vodního díla nebo vodohospodářské úpravy by 
nemohly být provedeny. To by mohlo vést k vážnému ohrožení funkčnosti 
staveb v korytech vodních toků a funkcí vodních toků i sousedních 
pozemků a staveb. 

5. Připomínka k novelizačnímu bodu 10, § 17 odst. 5 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(5) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí 
možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu záměrem dotčeného 
útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň 
posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních 
poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Dojde-li k závěru, že 
provedení záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického 
potenciálu dotčeného útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu 
útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu podzemní vody, sdělením upozorní žadatele, uloží 
žadateli usnesením povinnost požádat pro následné uskutečnění záměru o 
udělení že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani 
provést.“. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné rozlišovat termíny u útvarů podzemních a povrchových vod 
uvedené v platných plánech povodí. Útvary podzemních vod nemají 
ekologický potenciál. Tyto úpravy je pak třeba promítnout na všech místech 
zákona, například v § 23a odst. 8 nebo § 23a odst. 9. 

Akceptováno částečně 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
§ 17 odst. 5 zní: 
„Vodoprávní úřad před vydáním 
souhlasu podle odstavce 1 posoudí 
možnost zhoršení stavu nebo 
ekologického potenciálu záměrem 
dotčeného útvaru povrchové vody nebo 
stavu útvaru podzemní vody. Zároveň 
posoudí, zda provedením záměru 
nedojde k takové změně fyzikálních 
poměrů, která by vedla ke znemožnění 
dosažení dobrého stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu záměrem 
dotčeného útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu útvaru podzemní vody. 
Dojde-li k závěru, že provedení záměru 
může vést ke zhoršení stavu nebo 
ekologického potenciálu dotčeného 
útvaru povrchové vody nebo ke 
zhoršení stavu útvaru podzemní vody 
či znemožnění dosažení dobrého stavu 
nebo dobrého ekologického potenciálu 
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Dále je vhodné neukládat žadateli v návrhovém řízení povinnost požádat o 
výjimku a tím omezovat jeho práva v probíhajícím řízení, ale ponechat mu 
možnost rozhodnout se o dalším pokračování v řízení. Ze stávající úpravy 
není zřejmé, jak by postupoval vodoprávní úřad v případě, že by žadatel 
nechtěl dál pokračovat v zahájeném řízení a nepožádal o výjimku krajský 
úřad. 

dotčeného útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu útvaru podzemní vody, 
sdělením upozorní žadatele, že bez 
výjimky dle § 23a odst. 8 není možné 
záměr povolit ani provést“. 

6. Připomínka k novelizačnímu bodu 12, § 21 odst. 2 písm. c) bod 
1 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„1. vodních toků a objektů na nich, ostatních vodních linií, objektů na nich, 
hydrologických povodí vodních toků, hydrogeologických rajonů a vodních 
nádrží,“. 
Nadto upozorňujeme, že vodní linie není ve vodním zákoně definována. 
 
Odůvodnění: 
Neexistují relevantní podklady pro evidenci objektů na ostatních vodních 
liniích a není žádný „vodohospodářský“ důvod, proč tyto objekty evidovat.  

Akceptováno částečně 
Doplněna definice ostatní vodní linie, 
§ 21 odst. 2 písm. c) bod 1 je upraven 
následovně:   
„1. vodních toků a ostatních vodních 
linií a objektů na nich, hydrologických 
povodí vodních toků, hydrologických 
rajonů a vodních nádrží; pro účely 
tohoto zákona se ostatní vodní linií 
rozumí linie povrchové nebo podzemní 
vody, která nenaplňuje ustanovení § 43 
odst. 1 vodního zákona“. 
 
Na ostatních vodních liniích se 
obdobně jako na vodních tocích 
vyskytují objekty, které jsou definovány 
§ 3 odst. 1 a 2 vyhláškou č. 252/2013 
Sb., o rozsahu údajů v evidencích 
stavu povrchový a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a 
předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy. 
Není proto důvod tyto objekty 
neevidovat, nadto bude následovat 
novelizace této vyhlášky, tak aby 
návětí § 3 bylo upraveno takto: 
„Evidence objektů na vodních tocích a 
ostatních vodních liniích“. 
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7. Připomínka k novelizačnímu bodu 14, § 21 odst. 7 
Požadujeme upravit znění odst. 7 písm. b) a následně za odst. 7 doplnit 
odstavec tohoto znění: 
„(7) Zaměstnanci správců povodí a pověřených odborných subjektů 
a)  jsou oprávněni při výkonu své činnosti, včetně odběru vzorků 
povrchových, podzemních či odpadních vod, v nezbytně nutném rozsahu 
vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a dále vstupovat do cizích 
objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné 
hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle jiných 
právních předpisů, 
b)  jsou povinni prokazovat se průkazem totožnosti a služebním průkazem 
správce povodí nebo pověřeného odborného subjektu a před vstupem do 
cizích objektů informovat provozovatele oprávněného nebo uživatele 
objektu.“. 
(8) 
Za škodu způsobenou postupem podle odstavce 7 odpovídá stát, této 
odpovědnosti se nemůže zprostit.“. 
 
Odůvodnění: 
Označení osoby, které má být oznámen vstup do objektu při činnosti – 
zjišťování stavu povrchových a podzemních vod – pro účely postupu podle 
§ 21 vodního zákona jako „provozovatele“ je nevhodné a zavádějící. 
Provozovatel je definován zákonem č. 274/2001 Sb. a mohl by být 
zaměňován s osobou, která má být informována o vstupu správce povodí 
nebo pověřené odborné osoby. Termín uživatel je v tomto případě převzat 
například z § 11 a 126 odst. 1 vodního zákona.  
Toto ustanovení odst. 8 vrací správcům povodí a pověřeným odborným 
subjektům operativně vstup a vjezd na cizí pozemky nebo stavby v 
souvislosti se zjišťováním stavu povrchových a podzemních vod. 
Ustanovení však již neobsahuje odpovědnost za škodu tímto postupem 
způsobenou, tak jak tomu bylo v této souvislosti dříve. 

 
Akceptováno 
V návrhu § 21 odst. 7 písm. b) je slovo 
„provozovatele“ nahrazeno slovy 
„oprávněného nebo uživatele“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Na náhradu škody se použijí obecné 
předpisy. 
Ustanovení § 114 odst. 3 ve znění 
zákona platném do 30.4.2014 o 
odpovědnosti za škodu se vztahovalo 
na zaměstnance ČIŽP a vodoprávních 
úřadů. Pro vstup zaměstnanců správců 
povodí a pověřených odborných 
subjektů platilo obdobně pouze 
ustanovení § 114 odst. 1 a 2.   

8. Připomínka k novelizačnímu bodu 15, § 22 odst. 2 
Požadujeme navrhovaný text ustanovení vypustit a nahradit ho 
následujícím: 
„(2) Pro potřeby vodní bilance jsou osoby, které jsou podle § 10 odst. 1 

Akceptováno částečně  
Ve smyslu připomínky je text upraven 
takto: 
„(2) Pro potřeby vodní bilance je ten, 
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nebo 2 povinny měřit množství vody, se kterou nakládají, a dále ti, kteří 
vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní 
v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v 
kalendářním měsíci, povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům 
povodí výsledky měření množství vody způsobem a v rozsahu, který 
stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou. 
(2) Pro potřeby vodní bilance jsou ti, kdo 

a) podle § 10 odst. 1 mají povinnost měřit množství vody, se kterou 
nakládají v povoleném množství alespoň 6 000 m3 v kalendářním 
roce nebo alespoň 500 m3 v kalendářním měsíci,  

b) vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní 
nebo důlní v povoleném množství alespoň 6 000 m3 v kalendářním 
roce nebo alespoň 500 m3 v kalendářním měsíci,  

c) podle § 10 odst. 2 mají povinnost měřit množství vzduté nebo 
akumulované povrchové vody v povoleném množství alespoň 
1 000 000 m3, 

povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje 
způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví 
vyhláškou.“. 
 
Odůvodnění: 
Odstranění slova „osoby“ a nahrazení neurčitým vyjádřením tak, jak je 
průřezem ve vodním zákonu zvykem. Rozdělení na písmena a) až c) 
jednoznačně a srozumitelně ukotvuje limity množství pro sestavení vodní 
bilance u všech druhů nakládání s vodami. Doplnění slova „povoleném“ - 
odpovídá znění § 10 a dále je to nutné pro evidenci příslušného zdroje a 
následně zjištění o jeho skutečném nakládání s vodami. Náhrada slova 
„přesahujícím“ za „alespoň“ - je v souladu s ostatními limity, uvedenými ve 
vodním zákoně (nově § 10, dále § 88, § 101 = „menší nebo rovno“). 
Náhrada slovního spojení „výsledky měření“ za „údaje“, neboť slovní 
spojení „výsledky měření“ je již dlouhodobě používáno v § 38 (pův. odst. 4 
v návrhu odst. 6) a nepředstavuje stejnou věc. Vzhledem 
k nejednoznačnosti tak dochází ke zmatení pojmů. Vynechání slova 

kdo je podle § 10 odst. 1 nebo 2 
povinen měřit množství vody, se kterou 
nakládá, a dále ten, kdo má povolení 
k vypouštění odpadních vod nebo 
vypouští důlní vody do vod 
povrchových nebo podzemních 
v množství přesahujícím v kalendářním 
roce 6 000 m3 nebo 500 m3 
v kalendářním měsíci, povinen jednou 
ročně ohlašovat příslušným správcům 
povodí údaje o tomto nakládání nebo 
vypouštění způsobem a v rozsahu, 
který stanoví Ministerstvo zemědělství 
ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem zdravotnictví 
vyhláškou“. 
 
Nelze nahradit slovo „přesahujícím“ 
slovem „alespoň“. Novela vodního 
zákona č. 113/2018 Sb. na požadavek 
Ekoauditu (MPO) odstranila povinnost 
hlásit údaje o vypouštění u povolených 
množství do 6000 m3/rok. V případě 
limitu množství vzduté nebo 
akumulované vody by se změna mohla 
dotknout nezjištěného počtu 
oprávněných, kteří povinnost měřit dle 
platného znění zákona dosud nemají. 
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„množství“ ve slovním spojení „výsledky měření množství“, neboť v případě 
vypouštění vod se jedná i o jakost vody vypouštěné, nebo dokonce u ČOV 
i případně natékající na ČOV. 

9. Připomínka k novelizačnímu bodu 16, § 22 odst. 3 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„a) vodních toků a objektů na nich, ostatních vodních linií, objektů na 
nich a vodních nádrží,“. 
Odůvodnění: 
Správci vodních toků nemají relevantní podklady pro evidenci objektů na 
ostatních vodních liniích. 

Vysvětleno 
Na ostatních vodních liniích se 
obdobně jako na vodních tocích 
vyskytují objekty, které jsou definovány 
§ 3 odst. 1 a 2 vyhláškou č. 252/2013 
Sb., o rozsahu údajů v evidencích 
stavu povrchový a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a 
předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy. 
Není proto důvod tyto objekty 
neevidovat, nadto bude následovat 
novelizace této vyhlášky, tak aby 
návětí § 3 bylo upraveno takto: 
„Evidence objektů na vodních tocích a 
ostatních vodních liniích“. 
 

10. Připomínka k novelizačnímu bodu 32, § 57 
Požadujeme novelizační bod bez náhrady vypustit. 
Znění § 57 po přijetí navrhované úpravy tedy bude znít: 

„§ 57 
Užívání vodních děl jinými osobami 

Pokud má bezprostřední prospěch z vodního díla jiný oprávněný (§ 8) než 
vlastník tohoto vodního díla, je povinen podílet se na úhradě nákladů na 
údržbu tohoto vodního díla. Nedojde-li mezi vlastníkem vodního díla a 
oprávněným k dohodě o výši a způsobu úhrady nákladů, rozhodne soud. To 
neplatí v případě, že vlastník vodního díla je správcem vodního toku a 
osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 v tomto vodním díle je 
povinna platit platbu k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle § 
101, a v případě, že osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 užívá 
vodu pouze za účelem využití energetického potenciálu k výrobě elektřiny 

Akceptováno 
Novelizační bod 32 je z návrhu 
vypuštěn. 
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ve vodních elektrárnách do celkového instalovaného výkonu výrobny 10 
MWe.“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh předkladatele významným způsobem ovlivní efektivitu fungování 
MVE, které jsou součástí vodních děl (jezů) ve vlastnictví jiného subjektu 
(zpravidla správce vodního toku), případně MVE ležících v blízkosti vodních 
děl (nádrží a přehrad), neboť již v současnosti se provoz mnoha z nich, 
zejména v důsledku klimatických podmínek posledních let, pohybuje na 
hranici rentability. Návrh předkladatele může ohrožovat samotnou existenci 
stávajících MVE a rozhodně nepřispěje ke zvyšování podílu MVE na výrobě 
elektrické energie, a tedy k plnění cílů pro OZE. Tento návrh tak vytváří 
právní nejistotu při využívání stávajících MVE, protože mění pravidla 
v průběhu investičního horizontu (institut výjimky již od roku 2001 (5 MW) a 
od r. 2004 byla podpora rozšířena na zdroje do 10 MW) a zároveň vytváří 
bariéru rozvoji nových MVE. Je nutné si rovněž uvědomit skutečnost, že 
výroba elektřiny z MVE je podporovanou výrobou a navrhované vypuštění 
výjimky tak de facto znamená, že provozovatelé MVE budou působit pouze 
jako mezičlánek při předání části této podpory podnikům povodí. 

11. Připomínka k novelizačním bodům 38 a 39 
Požadujeme upřesnit přímo v zákoně rozsah evidence údajů o vodních 
dílech IV. kategorie a o výkonu technickobezpečnostního dohledu nad nimi 
a frekvenci předávání těchto údajů vodoprávnímu úřadu. Dále požadujeme 
provést analýzu dopadů (RIA) této změny. Pouze po upřesnění povinnosti 
bude možné změnu zhodnotit. 
 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení v rámci zcela nového informačního systému – databáze 
technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly v ČR navyšuje již tak 
přebujelou administrativu podnikatelů a vodoprávních úřadů tím, že „pouze“ 
zavádí další evidenční povinnosti. Výsledkem bude opětovné zhoršení 
podnikatelského prostředí v ČR. 

Vysvětleno 
Evidence TBD bude mít minimální 
dopady na právnické a fyzické osoby. 
Povinnost doplňovat údaje do 
informačního systému TBD se týká 
pouze pověřených osob (kterých je 
v současnosti 17) a vodoprávních 
úřadů, kteří budou vkládat 
a aktualizovat údaje za zákonem 
stanovených pravidel. Z hlediska 
dopadů nemá připravovaná evidence 
TBD dopady na širokou veřejnost 
a z tohoto důvodu není důvodné 
zpracovávat RIA. 
Zavedení elektronické evidence 
v žádném případě nezhorší 
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podnikatelské prostředí v ČR. 

12. Připomínka k novelizačnímu bodu 42, § 77 odst. 9 
Požadujeme novelizační bod vypustit a ponechat stávající znění. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné, aby v případě vyhlášení krizového stavu při povodni podle 
zákona č. 240/2000 Sb. probíhalo řízení ochrany před povodněmi výlučně 
podle tohoto zákona. Jakékoliv modifikace nejsou žádoucí ani vhodné. 
V takové situaci musí být zcela jednoznačně rozhodování soustředěno 
v rukách krizových orgánů, tj. starosty nebo hejtmana a jimi zřízených 
krizových štábů. Navíc, tento speciální způsob rozhodování za krizového 
stavu není promítnut do zákona č. 240/2000 Sb.. 

Vysvětleno 
Navržená úprava jasně definuje 
kompetence krizového štábu a 
povodňových komisí.  Povodňová 
komise je specializovaným výkonným 
orgánem, který je oprávněn rozhodovat 
o protipovodňových opatřeních. Oproti 
tomu krizový štáb není výkonným 
orgánem ale pouze orgánem 
poradním, jehož úkolem je organizovat, 
nikoli činit opatření. 
Návrh obdobně jako u „suchých 
komisí“ bude do novely zákona č. 
240/2000 Sb. (část II novely vodního 
zákona) promítnut následujícím 
způsobem: 
V § 39 odst. 2 zní: „(2) Pokud dojde 
k vyhlášení krizového stavu podle 
zvláštního právního předpisu55), zasedá 
příslušný krizový štáb a příslušná 
povodňová komise společně. 
Pravomoci povodňových orgánů tímto 
zůstávají nedotčeny.“. 

13. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87a 
Požadujeme ve smyslu odůvodnění upřesnit, které subjekty jsou uživateli 
vody a jak bude stanovována jejich významnost. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „uživatel vody“ je z hlediska vodního zákona nejasný termín, který 
není nikde v zákoně definován. Tento termín se v dřívějších zněních 
zákona používal výhradně v souvislosti s tzv. plány povodí, v aktuálním 
znění zákona se tento termín vyskytuje ve stejné souvislosti pouze v § 25. 
Pojem není obsažen ani definován v nově navrhované hlavě X zákona, 

Vysvětleno 
Definice jak významných, tak uživatelů 
vody je uvedena v důvodové zprávě. 
Vzhledem k tomu, že definice 
v právním předpise síly zákona musí 
být přesná bez možností různých i 
protichůdných výkladů, není možné 
tento text do zákona zařadit. 
Nejsme si vědomi rizika, které by 
mohlo plynout z toho, že tato definice 
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přičemž by bylo legitimní jeho definici spatřovat v § 87a – Vymezení pojmů. 
Z důvodu určitosti zákona považujeme definování tohoto pojmu v obecné 
rovině za nezbytné. Nepostačí, že seznam konkrétních uživatelů vody bude 
součástí plánů pro sucho podle § 87b odst. 3 písm. a) zákona, protože 
absence obecného vymezení tohoto pojmu v zákoně ponechává zcela na 
libovůli zpracovatelů plánů pro sucho, kdo bude do seznamu zařazen a kdo 
nikoliv. Z hlediska právní jistoty subjektů, jejichž práv se plány sucha budou 
dotýkat (s dopady např. do ustanovení § 87g a § 87h), ale také z hlediska 
návodu postupu pro zpracovatele plánů sucha je zařazení tohoto doplnění 
nepochybně žádoucí. S výše uvedeným pak velmi úzce souvisí absence 
definice parametrů pro stanovení významnosti jednotlivých uživatelů.  

v textu zákona chybí. Systém je 
nastaven tak, že pokud je někdo pro 
území významným uživatelem, není 
prakticky možné bez něj sestavit plán 
pro sucho (správnímu orgánu by 
chyběly informace) a ani není možné 
pak informovaně rozhodovat. 

14. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87a odst. 2 
Požadujeme doplnit do ustanovení § 87a definici nedostatku vody. Vedle 
toho požadujeme upravit znění odst. 2 následovně: 
 
„(2) Stavem nedostatku vody se pro účely tohoto zákona rozumí vyhlášený 
dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, 
hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky 
na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat 
hospodaření  nakládání s vodou a vydávat ukládat další opatření.“. 
 
Odůvodnění: 
Ve vymezení pojmů chybí jednoznačná definice „nedostatku vody“, ačkoliv 
je uveden jeho stav. Z těchto důvodů si k prvotní diskusi o jejím znění 
dovolujeme navrhnout pracovní znění k dalším úpravám takto: 
 
„Nedostatkem vody se rozumí nerovnováha, která vzniká v souvislosti 
s dlouhodobým užíváním vodních zdrojů ve vyšší míře, než umožňuje jejich 
přirozená obnovitelnost nebo může také vzniknout v důsledku znečištění 
vody, které znemožňuje její využití.“. 
 
Odůvodnění: 
Termín „hospodaření“ s vodou je nejasný, v případě tak závažné situace 
jako je významné sucho, musí být zřejmé, od které situace může být 
vyhlašováno. 

Vysvětleno 
Formulaci nakládání s vodami nelze 
použít, protože ne všechny činnosti, 
které může komise pro sucho upravit, 
lze zařadit pod nakládání s vodami. 
Z hlediska legislativně technického jde 
o vydání správního aktu, ve kterém je 
uloženo opatření. Vzhledem 
k jednotnému použití a souvislosti 
s tím, že jde o vydávání správních 
aktů, všude užíváme slovo „vydávat“. 
 
Navržené definici nedostatku vody 
odpovídá § 87a odst. 2 druhá část věty. 
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15. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87b odst. 3 
Požadujeme upravit mimo směrodatné limity a kritéria pro vyhlášení stavu 
nedostatku vody i způsob, jak se odběr vody upraví, kdy se omezí a kdy se 
zakáže. 
 
Odůvodnění: 
Kritéria k vyhlášení stavu nedostatku vody souvisí s navrhovaným novým § 
87m odst. 1, který poskytuje komisím pro sucho pravomoc k nařízení 
mnohých opatření, předpokládají se 3 možnosti: upraví, omezí, popřípadě 
zakáže. Z toho důvodu je nutné tyto postupné regulační stupně podrobněji 
popsat v Plánu pro sucho, tj. kdy se odběr vody upraví, kdy se omezí a kdy 
se zakáže (obdobně jako u povodní jsou tři stupně ohrožení). 

Vysvětleno 
Podstatou celého procesu zvládání 
sucha a (stavu) nedostatku vody je 
operativní přizpůsobení aktuálních 
potřeb aktuálním zásobám vody. 
Způsob, jak se odběr vody upraví, kdy 
se omezí a kdy se zakáže tak nelze 
dopředu určit, je to právě nástroj 
správního orgánu ať už vodoprávního 
úřadu, nebo komise pro sucho, při 
kterém použije vlastní uvážení. 

16. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87b odst. 4 
Požadujeme v § 87b odstavci 4 za písmeno a) doplnit nové písmeno b), 
které zní: „b) výroba elektřiny a tepla,“. Stávající písmena b) až e) se označí 
jako c) až f). 
 
„(4) Stanovení jednotlivých opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody 
v plánu pro sucho musí odpovídat významu způsobu užití vody. Tyto 
způsoby užití vody se stanoví postupně od nejvýznamnějšího k méně 
významným takto:  
 
a) zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících 
krizové řízení60) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, 
b) výroba elektřiny a tepla, 
bc) zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
cd) živočišná zemědělská výroba a ekologická funkce vody, 
de) hospodářské využití, 
ef) ostatní využití.“ 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme do hierarchie výčtu doplnit explicitně rovněž výrobu elektřiny a 
tepla. V případě výroben elektřiny a tepla, které nespadají do kritické 
infrastruktury ve smyslu písm. a), je třeba skutečně zvážit, jaké priority mají 
mít. Je nutné vzít v potaz výrobu elektřiny a tepla rovněž u menších zřízení, 

Vysvětleno 
Uvedenou výrobu lze zahrnout pod 
písmeno a) provozy poskytující 
nezbytné služby v případě, že bude 
takto na konkrétním území a 
v konkrétním čase definována, jak 
uvádíte v odůvodnění. 
Je uvedeno v důvodové zprávě. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



93 

než která svými parametry naplní požadavky na kritickou infrastrukturu. 
Rovněž menší výrobny elektřiny se podílejí na stabilizaci elektrizační 
soustavy a umožňují tedy dodávku elektrické energie nezbytným prvkům 
kritické infrastruktury ale i dále uvedeným odvětvím. Rovněž výrobu tepla 
nelze zejména v zimním období opomíjet, protože je třeba dodávat teplo 
obyvatelstvu. 

17. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87c odst. 2 a § 87d 
odst. 2 

Požadujeme upravit znění daných ustanovení následovně: 
„§ 87c 

(1) Plán pro sucho může pořídit obecní úřad obce s rozšířenou působností 
pro správní obvod této obce, a to ve spolupráci s příslušnými správci povodí 
a Českým hydrometeorologickým ústavem. V případě pořízení jej průběžně 
aktualizuje. 
  
(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace obecní úřad obce s rozšířenou 
působností projedná s obcemi, Hasičským záchranným sborem České 
republiky a uživateli vody významnými pro dané území ve správním obvodu 
této obce s rozšířenou působností a s provozovateli vodovodů, kteří 
provozují vodovody propojené přes území alespoň dvou obcí 
s rozšířenou působností. Plán pro sucho pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností musí být v souladu s plánem pro sucho kraje. 
Soulad potvrzuje příslušný krajský úřad. Plán pro sucho následně obecní 
úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zveřejněním se plán pro sucho stává platným. 
 

§ 87d 
(1) Plán pro sucho pořizuje a průběžně aktualizuje pro území kraje krajský 
úřad v přenesené působnosti, a to ve spolupráci s příslušnými správci 
povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem.  
 
(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná 
s obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, 
Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky, 
zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody významnými pro území 

Vysvětleno 
Uvedení provozovatelé patří mezi 
uživatele vody významné pro dané 
území, jak uvádí důvodová zpráva. 
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příslušného kraje včetně významných provozovatelů vodovodů, 
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Plán pro 
sucho pro území kraje musí být v souladu s plánem pro sucho ostatních 
krajů. Plán pro sucho po odsouhlasení Ministerstvem zemědělství zveřejní 
krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán 
pro sucho stává platným.“. 
 
Odůvodnění: 
V seznamu jsou vymezeny subjekty, se kterými má být projednán plán pro 
sucho, ale není definováno, kdo je významný uživatel, s nímž má plán být 
projednán. Zde je vhodné přímo či např. v komentáři k návrhu novely 
zákona určit významnost (např. kdo odebírá ze suchem postiženého zdroje 
vody alespoň 50 % z celkového odběru). 

18. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87g 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
 

„§ 87g 
Starosta obce s rozšířenou působností zřídí jako zvláštní orgán obce komisi 
pro sucho pro příslušný správní obvod této obce s rozšířenou působností 
v případě, kdy se pro správní obvod této obce s rozšířenou působností 
pořizuje plán pro sucho, a je jejím předsedou. Další členy této komise 
starosta obce s rozšířenou působností jmenuje ze zaměstnanců obce 
s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu, příslušných 
správců povodí, správců vodních toků, Českého hydrometeorologického 
ústavu a Hasičského záchranného sboru České republiky. K jednání 
komise pro sucho může starosta obce s rozšířenou působností přizvat 
přizve zejména uživatele vody významné pro dané území a zástupce 
dotčených obcí. Přizvané osoby nejsou členy komise pro sucho.“. 
 
Odůvodnění: 
Podle návrhu předkladatele nemusí předseda příslušné komise pozvat 
žádného uživatele vody, nebo jen některé z nich, což ve svých důsledcích 
může vést k pochybnostem o nestranném jednání a rozhodování komise. 
Je samozřejmé, že veřejný zájem na hospodaření s vodou zejména 
v období sucha je a musí být prioritní, nicméně navrhované znění dává 

Vysvětleno 
Komise pro sucho na úrovni obcí 
s rozšířenou působností nebudou 
zřizovány. 
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prostor, resp. nevylučuje, aby v rámci jednání komise byly zohledněny 
pouze zájmy některých významných uživatelů vody v daném území, kteří 
jsou například zároveň členy komise. Vzhledem k tomu, že v takto kritických 
situacích bude nezbytné hledat kompromis mezi různými společenskými, 
ekonomickými a ekologickými zájmy, jeví se s ohledem na znalosti toku a 
zejména používané výrobní technologii jako nezbytné, aby mohli významní 
uživatelé vody přispět svými zkušenostmi a znalostmi k diskuzi komise a 
participovat na hledání konsenzu. Přímá konzultativní účast zvyšuje 
ztotožnění uživatelů vod s opatřeními přijatými komisí a podporuje rovněž 
jejich legitimitu. Z uvedeného důvodu požadujeme, aby byli významní 
uživatelé vody vždy přizváni k jednání komise. 
 
Nadto požadujeme zvážit, zda by provozovatelé neměli být plnohodnotnými 
členy komisí pro sucho a rovněž při projednávání plánů pro sucho. 
Současně zákon naprosto opomíjí vlastníky vodohospodářské 
infrastruktury, které ani v uživatelích vody nejmenuje, přestože tito mají 
vydána povolení k nakládání s vodami, a přestože tito rovněž ponesou 
dopad opatření a rozhodnuté komisí. 

19. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87h 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
 

„§ 87h 
Hejtman kraje zřídí jako zvláštní orgán kraje komisi pro sucho pro příslušný 
kraj a je jejím předsedou. Další členy této komise hejtman kraje jmenuje ze 
zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí, Českého 
hydrometeorologického ústavu, Policie České republiky, Hasičského 
záchranného sboru České republiky a zástupců krajské hygienické stanice. 
K jednání komise pro sucho může hejtman kraje přizvat přizve zejména 
uživatele vody významné pro dané území a zástupce dotčených obcí 
s rozšířenou působností. Přizvané osoby nejsou členy komise pro sucho.“. 
 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k návrhu úpravy § 87g. 
 

Akceptováno částečně 
Text je upraven takto: „K jednání 
komise pro sucho kraje hejtman kraje 
přizve zejména dotčené uživatele vody 
významné pro dané území a zástupce 
dotčený obcí s rozšířenou působnost“. 
 
V této fázi bude komise pro sucho 
rozhodovat jako správní orgán a je 
pouze na jejím uvážení kdo další se 
bude jednání komise účastnit. Bude 
přizván ten, jehož se bude týkat 
připravované opatření a není nutné, 
aby byli přizváni všichni významní 
uživatelé vody na všechna jednání. 
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20. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87j 
Požadujeme novelizační bod vypustit a namísto něj vložit následující: 
 
„Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona34, 
přejímá na celém území, pro které byl vyhlášen krizový stav, řízení 
ochrany před suchem orgán, který je k tomu podle tohoto zákona, 
příslušný.“. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné, aby v případě vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 
240/2000 Sb., probíhalo řízení ochrany před suchem výlučně podle tohoto 
zákona. Rozhodování musí být soustředěno v rukách krizových orgánů, tj. 
hejtmana případně starosty. Tu samou změnu je třeba promítnout do 
změny krizového zákona. 

Vysvětleno 
Na základě níže uvedeného, je 
vzájemný vztah komise pro sucho a 
krizového štábu upraven obdobně jako 
(nově) vztah povodňové komise a 
krizového štábu. 
Stávající úprava vzájemného vztahu 
povodňových komisí a příslušných 
krizových štábů se v průběhu řešení 
povodní ukázala jako nevhodná. Nová 
úprava byla navržena v souladu 
s usnesením vlády č. 533 z 3. července 
2013 k realizaci projektu Vyhodnocení 
povodně z června 2013, kde je mimo 
jiné uloženo ministru životního 
prostředí a ministru vnitra provést 
posouzení stávající právní úpravy 
řízení krizových situací za povodní na 
národní úrovni a kompetencí 
Ústředního krizového štábu a Ústřední 
povodňové komise podle krizového 
zákona a vodního zákona, a v případě 
potřeby předložit vládě návrhy na 
změnu těchto zákonů. Úprava je 
navržena tak, aby nezohledňovala 
pouze celostátní úroveň, ale i úroveň 
místní. 
 
Hlavním důvodem navrhované změny 
je skutečnost, že krizové štáby jsou 
pouze poradní orgány, nikoliv výkonné 
a nemohou tak přejímat kompetence, 
které zákon svěřuje výlučně povodňové 
komisi (např. mimořádné manipulace 
na vodních dílech). Z tohoto důvodu 
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není možné, aby se povodňová komise 
stala součástí krizového štábu. Krizový 
štáb jako takový bude (obecně) řídit 
činnosti ke zvládání krizové situace, 
nicméně pokud bude třeba vydat 
opatření, které náleží pouze 
povodňové komisi, tato o něm může 
hlasovat/rozhodovat odděleně od 
krizového štábu. Provázanost 
rozhodování na územní úrovni je však 
dána jak shodnou předsedající osobou 
obou orgánů, tak jejich společnými 
zasedáními. 
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21. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87m odst. 1 písm. e) až 
g) 

Požadujeme znění daných ustanovení upravit následovně: 
 
„e) nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze 
záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, pokud je to technicky možné 
tak, aby bylo možné tento záložní zdroj využít, 
 
 
f) na dobu nezbytně nutnou upraví minimální zůstatkový průtok nebo 
minimální hladinu podzemních vod stanovené v povolení k nakládání 
s vodami, případně zruší minimální zůstatkový průtok pro využití vody 
v případech uvedených v ustanovení § 87b odst. 4 písm. a) a b), 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho 
zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to 
technicky možné, nebo“. 
 
Odůvodnění: 
Příslušný orgán musí respektovat technická omezení aktuálního stavu 
regulovaného zařízení. Je nezbytné, aby v uvedených případech mohl být 
vodní zdroj využit i bez zachování minimálního zůstatkového průtoku. 

 
 
 
 
Akceptováno 
Text upraven vložením textu „pokud je 
to technicky možné“ do písmene g) a 
e). 
 
Vysvětleno 
Na dobu nezbytně nutnou je uvedeno 
v návětí odst. 1. 
Možnost zrušení MZP vyplývá i z textu 
„upraví minimální zůstatkový průtok“.  
 
Není nutné zmiňovat výslovně tato 
písmena, MZP lze zrušit u všech 
povolení k nakládání s vodami, kde je 
stanoven, samozřejmě s tím, že se 
rozhodnutí řádně odůvodní. 
 
Akceptováno 
Text upraven vložením textu „pokud je 
to technicky možné“ do písmene g) a 
e). 
 

22. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87m odst. 2 
Požadujeme ustanovení doplnit o odkaz na povinnost zajištění nouzového 
zásobování vodou dle zákona o krizovém řízení při vydání zákazu 
nakládání s vodami, a to následovně: 
 
„(2) Vydání rozhodnutí podle odstavce 1 je prvním úkonem v řízení. 

Vysvětleno 
Nouzové zásobování vodou je 
vyhrazeno pro krizové situace, nikoliv 
pro situaci stavu nedostatku vody. 
Pokud se při stavu nedostatku vody 
vyhlásí i krizový stav, bude fungovat 
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Při zákazu 
nakládání s vodami pro vodovod pro veřejnou potřebu bude v době 
vyhlášeného nedostatku vody zajištěno nouzové zásobování vodou 
dle krizového zákona.“. 
 
Odůvodnění: 
Novela zákona musí pamatovat na případ, že voda pro vodovod nebude k 
dispozici žádná – poté se spustí nouzové zásobování vodou ze zdrojů vody 
určených v Plánech rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České 
republiky. Toto platí jednotně pro celou ČR. 

nouzové zásobování dle zákona 
274/2001 Sb. a krizového zákona. 

23. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87m 
Požadujeme do ustanovení § 87m doplnit nový odstavec 6) následujícího 
znění: 
 
„(6) Financování opatření probíhá v souladu s § 25 zákona č. 240/2000 
Sb.“. 
 
Odůvodnění: 
Novela zákona počítá s relevancí zákona o krizovém řízení a tedy i v oblasti 
financování vyvolaných opatření je nutné postupovat shodně. 

Akceptováno částečně 
Nelze odkázat na krizový zákon. 
Obdobně jako u povodní je do § 87k 
odst. 7 doplněn text:  
„Nezbytné náklady na opatření podle 
odst. 1 písm. e) a g) hradí kraj nebo 
stát v souladu s působností komise pro 
sucho“. 
 

24. Připomínka k novelizačnímu bodu 43, § 87m 
Požadujeme ustanovení § 87m upravit na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 
 
Odůvodnění: 
Významným nástrojem komise pro omezení odběru vody ze zdrojů 
v případě stavu nedostatku sucha má být podle § 87m odst. 1, písm. c) a b) 
upravení, omezení nebo zakázání povolených nakládání s vodami bez 
náhrady a omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Dále je  třeba konkretizovat řešení situací vzniklých z těchto opatření. 
Budou pro provádění kontrol stanoveny zvláštní kompetence a budou 
stanoveny zvláštní sankce za nedodržení opatření? Budou provozovatelům 
vodovodu v opatřeních nařizovány např. konkrétní postupy pro 
spravedlivé zajištění případného rozvádění omezeného množství vody 

Vysvětleno 
Jak kontrola, tak sankce jsou 
stanoveny zvlášť pro nedodržování 
uložených povinností podle § 87k. 
(§ 110 odst. 3 a § 116 a § 125a. 
 
Konkrétnější návrh opatření může 
obsahovat plán pro sucho. 
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všem odběratelům vodovodu?  
Navrhovaná ustanovení jsou příliš obecná a nelze z nich vyvodit konkrétní 
postupy pro provozovatele vodovodu.  

25. Připomínka k novelizačnímu bodu 45 a 46, § 101 odst. 3 písm. 
c) a odst. 4 

Požadujeme bez náhrady vypustit bod 45 a v novelizačním bodě 46 
požadujeme vypustit text: 
 
„se slova „zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem vodního 
toku,“ zrušují a“. 
 
Znění § 101 odst. 3 a 4 bude po přijetí navrhovaných úprav následující: 
„(3) Cena za odběr povrchové vody se stanoví zvlášť pro účely užití  
a) průtočného chlazení parních turbín,  
b) zemědělských závlah,  
c) zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) v 
případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody; tato cena nesmí 
překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na tuto 
činnost vzniknou,  
d) ostatních odběrů.  
 
(4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství 
povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je 
menší nebo rovno 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se 
též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro 
napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění umělých 
prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání 
nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení 
výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných 
koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný 
biotop rostlin a živočichů, pro zachování mezinárodně významných 
mokřadů v lužních lesích, pro postřikování skladovaného dříví vodou, 
pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou 
nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu 

Akceptováno 
Novelizační bod 45 je z návrhu 
vypuštěn. 
 
Text „zatápění umělých prohlubní 
terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního 
toku“ je v § 101 odst. 4 ponechán. 
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zemědělských plodin, včetně školkařských výpěstků. Okalovými vodami pro 
zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku 
za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.“. 
 
Odůvodnění: 
V současném znění vodní zákon pamatuje na výjimku z povinnosti k úhradě 
za odběry povrchových vod pro zatápění umělých prohlubní terénu 
(zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění 
vody správcem vodního toku. Novela tuto výjimku (jako jednu ze 
stávajících) ruší bez náhrady. Dále novela rovněž ruší „zastropování“ 
úhrady do výše provozních nákladů, které správci vodního toku v případech 
vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody, vzniknou. Novela žádným 
způsobem neanalyzuje ekonomické dopady. 
 
Výše uvedené má na těžební společnosti, které hodlají zatápět zbytkové 
jámy, velmi značné finanční dopady tím, že jakýkoliv odběr vody pro 
zatápění zbytkových jam, bude zpoplatněný jako jakýkoli jiný odběr vody, 
který nemá z povinnosti k úhradě výjimku. Kde dosud těžební společnost 
pro zatápění zbytkových jam po těžbě plánovala s „gravitační vodou“, tj. bez 
plateb úhrady, tam po účinnosti novely vodního zákona bude povinna 
úhradu nově platit. Kde těžební společnost doposud pro zatápění 
zbytkových jam po těžbě uhlí plánovala s „čerpanou vodou“, tj. se 
„zastropovanou“ úhradou, tam po účinnosti novely bude muset platit úhradu 
zvýšenou o „cenu samotné vody“ nad rámec nákladů na její čerpání, 
přičemž výše ceny není na základě právní úpravy přímo predikovatelná. 
Z hlediska procesního se zároveň jedná „o změnu pravidel v průběhu hry“, 
kdy plány rekultivace a sanace jednotlivých těžebních prostor jsou 
dlouhodobě zpracovávány na dlouhá léta dopředu, a to jak z hlediska 
technického řešení, tak z hlediska nákladů na jejich provedení. 
 
Navrhovaná právní úprava zjevně porušuje ústavní princip zákazu 
retroaktivity právních norem, neboť dodatečně mění podmínky plnění 
povinností souvisejících s prováděním sanace a rekultivace podle horního 
zákona. Prostřednictvím nové nepředvídané finanční zátěže (v řádu až 
stovek milionů či dokonce miliard korun českých) tak zcela zásadním 
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způsobem zasahuje do právní jistoty a legitimního očekávání podnikatelů 
v oblasti těžebního průmyslu. 
 
To vše bude mít dopad na tvorbu rezervy na sanace a rekultivace těžebních 
společností a povede k dalším dodatečným nákladům těžebních 
společností, které se kumulují s jinými náklady vyplývajícími z právních 
povinností, např. zvyšování poplatků za vydobytý nerost apod. 
Pokud má být jedním z cílů ochrany proti suchu a nedostatku vody její 
zadržování v krajině, pak vodní zákon tento cíl doposud sledoval, když 
ekonomicky zvýhodňoval využití zbytkových jam po těžbě jejich zatápěním 
oproti jiným způsobům zahlazování následků těžby. Novela vodního zákona 
(zdražením zatápění zbytkových jam) tak bude těžební společnosti 
motivovat k jinému způsobu zahlazení hornické činnosti (např. vyplněním 
zbytkových jam jinými materiály). Jde tedy o podporu konkrétního způsobu 
zahlazování následků těžby, která má oproti jiným značné pozitivní 
externality, např. i zadržováním vody v krajině nebo ovlivnění mikroklimatu. 
Je třeba se na budoucí jezera dívat i jinak, než jen vodohospodářsky 
(ekologické přínosy, přínosy pro veřejnost). Ostatně takto činí vodní zákon 
rovněž u jiných aktivit např. provoz rybích líhní, či výrobu sněhu vodními 
děly nebo dokonce předkladatel této novely vodního zákona ve vztahu 
k postřiku skladovaného dříví vodou, kdy sám v důvodové zprávě uvádí, že 
postřikování dříví umožní prodloužit dobu, ve které bude zajištěn odbytu 
dříví bez ztráty jeho kvality (bezpochyby tento odbyt kvalitního dříví nebude 
realizován bezplatně).  
 
V důvodové zprávě jsou opomenuty environmentální dopady zatápění 
zbytkových jam. V současnosti probíhají příslušné studie, které mají za cíl 
zmapovat environmentální dopady zatopených jam na okolí. Z hlediska 
budoucích výzev souvisejících s řešením problematiky sucha lze však i 
z dílčích výsledků identifikovat přínos v souvislosti s vlivem zatopených 
vodních nádrží na mikroklima, kdy vodní plocha snižuje teplotu v okolí až o 
3°C. Přínos minimalizaci dopadů změn klimatu lze u zatopených umělých 
prohlubní identifikovat jako jednoznačně pozitivní, přičemž nelze pominout 
další celospolečenské přínosy v podobě tvorby nových vodních biotopů pro 
faunu a flóru a rozvoje rekreačního potenciálu oblastí. 
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S ohledem na výzvy, před kterými Česká republika stojí v oblasti přípravy 
na dopady související se změnami klimatu, lze navrhované zpoplatnění 
považovat za velmi krátkozraké. 
 
Závěrem je nutné konstatovat, že ze strany předkladatele byl mimo jiné 
tento návrh úpravy § 101 a návrh úpravy § 57 již jednou předložen v rámci 
meziresortního připomínkového řízení k novele vodního zákona předložené 
do meziresortního připomínkového řízení v roce 2015. Již v předchozím 
pokusu nebyl předkladatel úspěšný a změnu neprosadil, mimo jiné i proto 
(jak vyplývá z vypořádací tabulky k této novele), že s těmito návrhy byl již 
tehdy vyjádřen nesouhlas ze strany mnohých obligatorních připomínkových 
míst konkrétně: MPO – nesouhlas, MF – nesouhlas, SMO ČR – nesouhlas, 
MO – nesouhlas. 

26. Připomínka k novelizačnímu bodu 59, § 115 odst. 16 
Požadujeme novelizační bod vypustit a ponechat stávající znění. 
 
Odůvodnění: 
Na začátku řízení není známo, která „osoba má být určena správcem 
vodního toku“. 

Akceptováno 
 

27. Připomínka k novelizačnímu bodu 61, § 115 odst. 21 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
 
„[…] vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení 
stavu nebo ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
nebo stavu podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
nebo dobrého stavu podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení 
záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu 
dotčeného útvaru povrchové nebo zhoršení stavu podzemní vody či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo dobrého stavu podzemní 
vody […]“ 
 
 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Je nezbytné rozlišovat termíny u útvarů podzemních a povrchových vod 
uvedené v platných plánech povodí. Útvary podzemních vod nemají 
ekologický potenciál. 

28. Připomínka k novelizačnímu bodu 82, § 126 odst. 8 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 15, § 
43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 
odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce 
životního prostředí z moci úřední.“. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k úpravě ustanovení požadujeme vypustit rovněž obsolentní 
ustanovení týkající se rozhodování České inspekce životního prostředí, 
která v žádném z odkazovaných řízení nerozhoduje, natož pak z moci 
úřední. 

Akceptováno 

C. Zásadní konkrétní připomínky nad rámec novely 
1. Připomínka k § 8 a následně § 89b 

Požadujeme následující úpravu § 8 a s ní související úpravu § 89b: 
 
„§ 8 g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky 
jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových. 
 
§ 89b f) odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 
8 odst. 3 písm. g) splňujících technické požadavky pro jejich stavbu a 
provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích.“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh reflektuje skutečnost, že pozměňovací návrh poslance Schillera 
(sněmovní tisk č. 45/3 z roku 2018) doplnil v rámci novelizace zákona o 
vodách ustanovení, které zásadním způsobem negativně ovlivnilo právní 
jistotu vlastníků a provozovatelů veřejné kanalizace, neboť zavádí 
neproveditelnou povinnost získat povolení k vypouštění odpadních vod do 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
 
V současné době pokračuje projednání 
návrhu české technické normy 
„Odlehčovací komory“ s cílem 
dosažení shody a jejího vydání co 
nejdříve.  
 
Ministerstvo životního prostředí 
navrhne novelizaci nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. v tom smyslu (patrně 
doplněním nového odstavce do § 3), že 
pokud jsou odpadní vody z kanalizace 
vypouštěny do vod povrchových 
diskontinuálně v závislosti na srážkové 
činnosti, ustanovení o náležitostech 
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vod povrchových ze všech odlehčovacích komor a dalších objektů, u 
kterých dochází k vypouštění do vod povrchových, a které jsou zároveň 
součástí čistíren odpadních vod. Přitom ani zákon č. 254/2001 Sb., ani 
zákon č. 274/2001 Sb. jako lex specialis pro obor veřejných vodovodů a 
kanalizací nediferencuje odlehčovací komory na síti a na čistírnách 
odpadních vod. Zároveň dotčené objekty na čistírnách odpadních vod 
nejsou stavebně ani technicky připraveny pro zajištění základních povinně 
uváděných („vodoprávní úřad vždy stanoví“) podmínek případně 
vydávaných správních rozhodnutí – dle nařízení vlády č. 415/2001 Sb. jsou 
to zejména: 
 

1. emisní limity,  
2. způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných 

odpadních vod a místo a způsob měření jejich objemu na výpusti, 
popřípadě i na přítoku do čistírny odpadních vod, 

3. způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle 
jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k 
vypouštění odpadních vod, způsob vyhodnocení výsledků rozborů 
jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení 
objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství 
vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly.  
 

Absolutní většina objektů (přepady z čerpacích stanic, ochranné prvky před 
a za primárním stupněm čištění) nejsou připraveny a nemohou být ani 
v budoucnosti bez zcela zásadních zásahů do vlastních konstrukčních 
prvků čistíren odpadních vod upraveny pro splnění výše uvedených 
podmínek.  
Případná realizace takových opatření by si mimo administrativní náročnost 
nově vydaných cca 10 000 nových rozhodnutí vyžádala období minimálně 5 
let pro realizaci a investiční náklady pro obor veřejných vodovodů a 
kanalizací v řádu desítek miliard Kč s každoročními provozními náklady 
téměř jedné miliardy Kč, což představuje zvýšení cen pro stočné 4 %. 
Upozorňujeme, že pozměňovací návrh poslance Schillera připravil 
předkladatel, tedy samotné Ministerstvo životního prostředí, jak vyplynulo 
z diskuze v plénu Poslanecké sněmovny i ze samotného materiálu. Tím byl 

povolení k vypouštění (tj. v zásadě 
odst. 1 a 2) se použijí pouze 
přiměřeně. Vodoprávní úřad stanoví v 
takovém povolení k nakládání s 
povrchovými vodami takové podmínky, 
které umožní získat dostatečné 
informace o množství a složení 
vypouštěných odpadních vod a 
zabezpečí postupné omezování 
vypouštěného znečištění do 
povrchových vod. 
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zcela obejit standardní postup vyhodnocení dopadů, požadovaný pro každý 
legislativní návrh se všemi, výše uvedenými důsledky. 

2. Připomínka k § 10 odst. 2 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(2) Oprávněný, který má povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci 
povrchových vod a přesahuje-li je-li povolený objem vody vzduté vodním 
dílem ve vodním toku nebo vody ve vodním díle akumulované alespoň 1 
000 000 m3, je povinen měřit množství vzduté nebo akumulované vody a 
předávat o tom údaje příslušnému správci povodí postupem podle § 22 
odst. 2.“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o duplicitu se zněním § 22 odst. 2. Dále odpovídá odstranění 
těchto slov z první a druhé věty odst. 1. Vložením slova „alespoň“ dochází 
k souladu s rozsahem ostatních limitů ve vodním zákoně. 

Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec návrhu.  
Změna by se mohla dotknout 
nezjištěného počtu oprávněných, kteří 
povinnost měřit dle platného znění 
zákona dosud nemají. 

3. Připomínka k § 15a odst. 2 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
 
„(2) Ohlášení vodního díla podle odstavce 1 obsahuje 
a) náležitosti podle stavebního zákona4), 
b) kategorii výrobku označeného CE, prohlášení výrobce o vlastnostech 
(CE), ze kterého je zřejmé zařazení do kategorie dle příslušného 
nařízení vlády, 
c) projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k 
této činnosti podle zvláštního právního předpisu10d), 
d) způsob vypouštění odpadních vod, 
e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění 
odpadních vod z vodního díla do vod povrchových, 
f) stanovisko správce povodí, 
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních 
vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a 
h) provozní řád.“. 
 
 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
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Odůvodnění: 
Jedná se jen o upřesnění formulace a zjednoznačnění požadavku, co se 
týká písmena f) jde o návrh odstranění zbytečné administrace. V případě 
vypouštění do toku se správce toku vyjadřuje a není problém, aby se 
vyjádřil i jako správce povodí. V případě vypouštění do vod podzemních je 
pak takové stanovisko nadbytečné – jednak se k vypouštění do vod 
podzemních vyjadřuje hydrogeolog (má na to i odpovídající kvalifikaci) a 
pak v praxi dochází často k tomu, že správce povodí neposuzuje situaci 
s ohledem na ovlivnění odpovídajícího konkrétního území (vsak z domovní 
ČOV často ovlivní podmínky v území v desítkách metrů čtverečních), ale 
dle podkladů pro širší území, které nemohou postihovat místní podmínky. 
Na základě toho pak vodoprávní úřad donutí investora k rozhodnutí, které je 
z hlediska životního prostředí neodpovídající udržitelnému chování. 

4. Připomínka k § 38 odst. 2 
Požadujeme ustanovení § 38 odst. 2 doplnit o následující větu: 
 
„Za odpadní vody se nepovažuje voda určená pro závlahu.“ 
 
Odůvodnění: 
Závlahu, pokud jde o závlahu, viz definice, je nelogické posuzovat podle 
tohoto zákona, neboť jejím účelem není vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních, a také požadavky na závlahu kladené (zejména z hlediska 
hygienického) se neshodují s požadavky na vypouštění do vod 
podzemních. S ohledem na zvyklosti v zemích, kde řeší nedostatek vody, 
se dá předpokládat využití vyčištěných odpadních vod na závlahu zeleně 
(např. ve Španělsku je možné zavlažovat golfová hřiště pouze upravenou 
odpadní vodou, dtto v dalších státech zeleň ve městech). Další podobnou 
situací jsou případy, kdy je voda znečištěná např. z mytí zemědělských 
produktů a bylo by nesmyslné takovou vodu vypouštět do kanalizace nebo 
čistit – logičtější a udržitelnější je její použití na závlahu a legislativní řešení 
postupem např. podle zákona o odpadech. 
 
Pokud však odpadní voda zůstává odpadní i po vyčištění např. na úroveň 
vody pitné, pak vzniká při tomto postupu přinejmenším sporné místo 
v legislativě. Výše uvedené doplnění by věc zjednoznačnilo. 

Vysvětleno 
Vodní zákon v § 38 odst. 1 až 4 řeší, 
co jsou a nejsou odpadní vody 
z hlediska jejich vzniku a způsoby jejich 
likvidace, ale předmětem zákona není 
jejich další využití, neboť pokud nejsou 
likvidovány v souladu s tímto zákonem, 
pohlíží se na ně jako na odpad, který 
může být v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. a splnění určitých 
podmínek dále využit. 
 
Vyčištěná odpadní voda je stále 
odpadní vodou. Zálivková voda 
pravděpodobně bude upravena jiným 
zákonem – o hnojivech - pak přestane 
být (po splnění požadavků zákona) 
odpadní vodou ve smyslu nakládání 
s ní podle vodního zákona, což umožní 
i jiné nakládání a využití (stejně jako 
např. digestát). 
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5. Připomínka k § 39 odst. 4 písm. d) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
 
„d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem 
stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet 
těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro 
dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek a v případě 
zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; těsnost 
nádrží určených pro skladování ropy nebo ropných produktů s minimálním 
objemem 1 000 m3 nebo používaných pro skladování ropy a ropných 
produktů podle zákona o nouzových zásobách ropy21b), zabezpečených 
nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a 
kontinuálně sledovaných kontrolními systémy, jejichž výstupy jsou 
zaznamenávány a uchovávány do doby provedení bezprostředně 
následující zkoušky těsnosti, lze, pokud není výrobcem stanovena lhůta 
kratší, zkoušet nejméně jednou za 20 let; v případě skladování hnojiv a 
výluhů z objemných krmiv nebo látek určených pro výrobu pitné vody 
nebo čištění odpadních vod v nadzemních nádržích umístěných v 
záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich 
umístěné, nebo v nadzemních dvouplášťových nádržích, se opakovaná 
zkouška těsnosti nepožaduje,“. 
 
Odůvodnění: 
Původní znění zákona se vztahovalo pouze k hnojivům a výluhům z 
objemných krmiv, přičemž není důvod, aby se toto ustanovení nevztahovalo 
taktéž na ostatní závadné látky, neboť dvouplášťové nádrže nebo nádrže 
jednoplášťové se záchytnou vanou díky své konstrukci znemožňují únik v 
nich skladovaných látek. V rámci Ekoauditu – oblast voda bylo s MPO a 
MŽP dohodnuto, že úprava ustanovení bude promítnuta do nejbližší novely 
zákona o vodách, protože dosavadní praxe nad míru přiměřenou zatěžuje 
podnikatele v případech, které jsou nadbytečné, neboť jsou provedena 
dostatečná ochranná opatření k zabrání vzniku škod již v realizaci 
skladovacích nádob. 

Akceptováno částečně 
Tento návrh jde nad rámec novely, ale 
týká se novelizovaného paragrafu a byl 
dohodnut na jednání k Ekoauditu se 
zástupci MPO a dotčených organizací 
v červnu 2018 na MŽP. Podněty vzešlé 
z Ekoauditu byly schváleny 
usnesením vlády č. 9 dne 7. 1. 2019. 
 
Navrhované znění poslední věty 
ustanovení § 39 odst. 4 písm. d) 
vodního zákona: 
„v případě skladování hnojiv a výluhů 
z objemných krmiv nebo látek 
určených pro úpravu vody na vodu 
pitnou a pro čištění komunálních 
odpadních vod v nadzemních 
nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem 
největší nádrže v nich umístěné, se 
opakovaná zkouška těsnosti 
nepožaduje“. 
 
Problematika dvouplášťových nádrží 
musí být přesně specifikována např. 
odkazem na příslušnou technickou 
normu ČSN, podrobnější specifikace 
by pak měla být uvedena v prováděcí, 
tzv. havarijní vyhlášce č. 450/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ke všem podnětům z Ekoauditu byla 
připojena tato poznámka: „Novela bude 
vázána na změny v legislativě EU, 
zejména diskutovanou revizi Rámcové 
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směrnice o vodách 2000/60/ES a 
úpravu prioritních látek dle směrnice 
2008/105/ES ve znění 2013/39/EU.“ 
Podrobná úprava § 39 o související 
havarijní vyhlášky tedy není 
předmětem této novely. 
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6. Připomínka k § 87m a působnosti zákona č. 274/2001 Sb. 
§ 87m řeší vydávání opatření a v čl. 1 písmeno c upravuje možnost 
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vzhledem 
k působnosti zákona č. 274/2001 Sb. jako lex specialis je nutné doplnit i 
nepřímou novelizaci tohoto předpisu v § 9 odst. 6 doplněním bodu h) 
následovně tak, aby bylo oprávnění zřetězeno směrem k podnikům VaK a 
jejich zákazníkům: 
 
„(6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody 
nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení 
nebo omezení, 
…… h) v případě vydání opatření při stavu nedostatku vody dle § 87 
zákona č. 254/2001 Sb.“. 
 
Odůvodnění: 
V případě ponechání nového ustanovení pod § 9 odst. 5 by nadále platilo 
ustanovení § 9 odst. 8, které odkazuje na povinnost poskytnutí náhradního 
zásobování, ovšem je nerelevantní z pohledu krizového řízení a 
poskytování nouzového zásobování pitnou vodou. Také konstatování § 9, 
odst. 9 ve vztahu k § 9, odst. 5 „Provozovatel je povinen neprodleně 
odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění 
odpadních vod podle odstavce 5“ by činilo problémy.  

Vysvětleno 
Dle předkladatele není důvod pro 
změnu předmětných ustanovení. Při 
vyhlášeném stavu nedostatku vody se 
nejedná o krizové řízení. Provozovatel 
bude mít povinnost zajistit náhradní 
zásobování pitnou vodou, a to 
samozřejmě v mezích technických 
možností a místních podmínek (§ 9 
odst. 8). Dle zkušeností z minulého 
období sucha jsou provozovatelé na 
tuto situaci připraveni, náhradní 
zásobování fungovalo. 
Vzhledem k tomu, že příčina přerušení 
nebo omezení dodávky vody není 
charakteru, že by ji mohl provozovatel 
neprodleně odstranit, ustanovení § 9 
odst. 9 se nepoužije. 
 

Kancelář prezidenta 
České republiky 

Neuplatnili připomínky.  

Kancelář 
Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu České 
republiky 
 

Neuplatnili připomínky.  

Kancelář Senátu 
Parlamentu České 
republiky 

Neuplatnili připomínky.  
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

K § 101 odst. 3 
 
(3) Cena za odběr povrchové vody se stanoví zvlášť pro účely užití  
a) průtočného chlazení parních turbín,  
b) zemědělských závlah,  
c) zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) v 
případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody; tato cena nesmí 
překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na tuto 
činnost vzniknou,  
d) ostatních odběrů.  
 
Předkladatel navrhuje vypustit v § 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona text 
„v případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody, tato cena 
nesmí překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na tuto 
činnost vzniknou“ vztahující se k ceně odběr povrchové vody. 
  
S návrhem nesouhlasíme a žádáme, aby dosavadní text ustanovení 
byl zachován beze změny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Novelizační bod 45 je z návrhu 
vypuštěn. 

1. K § 101 odst. 4 
 Předkladatel navrhuje z dikce § 101 odst. 4 vodního zákona vypustit text 
„zatápění umělých prohlubní v terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) 
nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem vodního toku“ 
 
 (4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství 
povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je 
menší nebo rovno 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se 
též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro 
napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění umělých 
prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání 
nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení 
výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných 
koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný 
biotop rostlin a živočichů, pro zachování mezinárodně významných 

Akceptováno 
Text „zatápění umělých prohlubní 
terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního 
toku“ je v § 101 odst. 4 ponechán. 
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mokřadů v lužních lesích, pro postřikování skladovaného dříví vodou, 
pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou 
nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu 
zemědělských plodin, včetně školkařských výpěstků. Okalovými vodami pro 
zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku 
za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.  
 
S návrhem nesouhlasíme a žádáme, aby dosavadní text ustanovení 
byl zachován beze změny. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Navrhujeme tedy zachovat text § 101, odst. 3 a 4 VZ: 
 
(3) Cena za odběr povrchové vody se stanoví zvlášť pro účely užití  
a) průtočného chlazení parních turbín,  
b) zemědělských závlah,  
c) zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) v 
případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody; tato cena nesmí 
překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na tuto 
činnost vzniknou,  
d) ostatních odběrů.  
 
(4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství 
povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je 
menší nebo rovno 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se 
též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro 
napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění umělých 
prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání 
nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení 
výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných 
koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný 
biotop rostlin a živočichů, pro zachování mezinárodně významných 
mokřadů v lužních lesích, pro postřikování skladovaného dříví vodou, pro 
výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou nebo 
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lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu 
zemědělských plodin, včetně školkařských výpěstků. Okalovými vodami pro 
zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku 
za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.  
 
Zdůvodnění  
Předložený návrh bude mít dopad na tvorbu rezervy na sanace a 
rekultivace těžebních společností a povede k dalším dodatečným nákladům 
těžebních společností. V případě hydrické rekultivace, která by měla být 
realizována ve veřejném zájmu na zadržení vody v krajině, jde o nelogický 
krok. Předkladatel, ač vláda přislíbila, že návrhy s dopadem na 
podnikatelské prostředí, náklady podnikatelů na nově vytvořené podmínky 
pro podnikání ani nekonzultoval ani neprovedl jejich kvalifikovaný odhad. 
Těžební společnosti předpokládají dodatečné náklady v řádu vyšších 
jednotek miliard Kč. 
2. K Důvodové zprávě 
Ohrazujeme se proti účelovému odůvodnění navržené změny zákona v 
důvodové zprávě: „Bezplatný odběr povrchové vody pro předmětný účel je 
neoprávněnou podporou ziskového podnikání a poškozuje správu vodních 
toků, správu povodí i ostatní odběratele povrchové vody. Z hlediska bilance 
vody v povodí nejdou takto vzniklá jezera jakkoliv vodohospodářsky 
využívat.“ 
 
Pokud má být jedním z cílů ochrany proti suchu a nedostatku vody její 
zadržování v krajině, pak vodní zákon tento cíl doposud sledoval, když 
ekonomicky zvýhodňoval využití zbytkových jam po těžbě jejich zatápěním 
oproti jiným způsobům zahlazování následků těžby. Novela vodního zákona 
(zdražením zatápění zbytkových jam) tak bude těžební společnosti 
motivovat k jiným způsobům zahlazování hornické činnosti., které by v 
budoucnu, na rozdíl od hydrické formy zahlazení následků po hornické 
činnosti, mohly umožnit i přístup k ložisku nerostu. Těžební organizace 
nevnímají odběr povrchové vody pro účel zatápění zbytkových jam podle 
dosavadního právního režimu jako neoprávněnou podporu ziskového 
podnikání, ale jako podporu konkrétního způsobu zahlazování následků 
těžby, která má oproti jiným značné pozitivní externality, např. i 

Akceptováno 
Problematika zatápění zbytkových jam 
po těžbě nerostů není předmětem 
návrhu novely. Bude ponecháno 
stávající znění příslušných ustanovení. 
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zadržováním vody v krajině. Je třeba se na budoucí jezera dívat i jinak, než 
jen vodohospodářsky (ekologické přínosy, přínosy pro veřejnost). Navíc se 
domníváme, že argumentuje-li se neoprávněnou podporou ziskového 
podnikání, měly by být se stejnou důsledností přezkoumány i jiné 
podnikatelské aktivity. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Dále obdržela Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR připomínky Sdružení podnikatelů a 
živnostníků České republiky, které k návrhu uplatnilo následující 
zásadní připomínky:  
 
1) Obecně: 
Deklarovaným cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb. o vodách, je definovat pojmy sucha a nedostatku vody, 
uložit povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku 
vody a jejich obsah a projednání, stanovit hierarchii priorit způsobů užití 
vody pro účely sestavení plánu pro sucho, ustanovit orgány pro sucho a 
jejich složení, upravit vyhlášení mimořádného stavu (stav nedostatku vody) 
a kompetence při něm, zavést sankce za porušení povinností. Je nutno 
konstatovat, že z tohoto pohledu a v kontextu se současnou klimatickou 
realitou je novela zákona 254/2001 Sb. potřebná, návrh však obsahuje 
ustanovení, která s deklarovaným cílem legislativní úpravy nemají nic 
společného. 
 
 
2) K vlastnímu textu novely: 
  
a) k novelizačnímu bodu 14 v navrženém znění: 
 
§ 21 odstavec 7 zní: 
 
„(7) Zaměstnanci správců povodí a pověřených odborných subjektů 
a) jsou oprávněni při výkonu své činnosti, včetně odběru vzorků 
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povrchových, podzemních či odpadních vod, v nezbytně nutném rozsahu 
vstupovat, popřípadě  vjíždět na cizí pozemky a dále vstupovat do cizích 
objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné 
hospodářské činnosti, pokud k tomu 
není třeba povolení podle jiných právních předpisů, 
b) jsou povinni prokazovat se průkazem totožnosti a služebním průkazem 
správce povodí nebo pověřeného odborného subjektu a před vstupem do 
cizích objektů informovat provozovatele.“. 
  
Navrhujeme doplnění § 21 o odst. 8 ve znění: 
 
„(8) Za škodu způsobenou postupem podle odstavce 7 odpovídá stát, této 
odpovědnosti se nemůže zprostit“. 
 
Odůvodnění: navržený text vrací správcům povodí a pověřeným odborným 
subjektům operativně vstup a vjezd na cizí pozemky nebo stavby v 
souvislosti se zjišťováním stavu povrchových a podzemních vod. 
Ustanovení však již neobsahuje odpovědnost za škodu tímto postupem 
způsobenou, dojde-li k takové.  Obecná ustanovená Občanského zákoníku 
se pro tyto případy jeví jako nedostatečná. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
b) k novelizačnímu bodu 32  
je navrženo vypuštění slov: „a v případě, že osoba oprávněná k nakládání s 
vodami podle § 8 užívá vodu pouze za účelem využití energetického 
potenciálu k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách do celkového 
instalovaného výkonu výrobny 10 MWe“ 
 
  
Navrhujeme vypuštění novelizačního bodu 32. 
 
Odůvodnění: funkce vodních děl (jezů) je v naprosté většině případů 
vodohospodářská a ekologická.  V lokalitách, kde tyto úlohy jez neplnil, tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Na náhradu škody se použijí obecné 
předpisy. 
Ustanovení § 114 odst. 3 ve znění 
zákona platném do 30.4.2014 o 
odpovědnosti za škodu se vztahovalo 
na zaměstnance ČIŽP a vodoprávních 
úřadů. Pro vstup zaměstnanců správců 
povodí a pověřených odborných 
subjektů platilo obdobně pouze 
ustanovení § 114 odst. 1 a 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Novelizační bod 32 je  z návrhu 
vypuštěn. 
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správcem toku nebyl vůbec postaven a v případech, kde bylo za prioritní 
hledisko považováno využití energetického potenciálu vodního toku, byl 
stavebníkem vodního díla - jezu budoucí provozovatel MVE.  
  
Je třeba připomenout, že z palety nepalivových obnovitelných zdrojů je 
elektřina vyráběná v MVE společensky nejpřínosnější, neboť její výroba je 
relativně dobře predikovatelná a častými, neočekávanými výkyvy 
neohrožuje funkci sítě.  Jako u každé výroby platí pravidlo, že čím je 
výrobní zařízení menší, tím je ekonomicky méně efektivní a k tomu, aby 
bylo možno takové výrobní zařízení vůbec provozovat, musí být, je-li na tom 
společenský zájem, vytvořeny určité podmínky.  Nezatěžování těchto 
drobných zdrojů dalšími poplatky je jednou z takových nezbytných 
podmínek.  Důkazem toho je dlouhodobá politika státu vůči těmto zdrojům, 
(Usnesení vlády č. 201/1981 a Usnesení vlády č. 337/1981, Nařízení vlády 
č. 35/1979 o úplatách ve vodním hospodářství) avšak další rozvoj MVE v 
České republice byl utlumen jednak nedostatkem vhodných lokalit a také 
zrušením jejich daňového zvýhodnění po dobu prvních 5 let provozu, 
nicméně provozované zdroje jsou podporovány provozní podporou formou 
zelených bonusů, které dorovnávají ekonomickou disproporci mezi 
velkovýrobcem a malým zdrojem. 
 
Pokud by došlo k nárůstu nákladů na provoz MVE, (tedy jejich zvýšení o 
navrhované platby), musel by je podle zákona č. 165/2012 Sb. O POZE 
promítnout Energetický regulační úřad do jím stanovovaných provozních 
podpor elektřiny z malých vodních elektráren, aby dodržel zákonem dané 
principy tvorby těchto podpor. Bylo by absurdní, aby provozovatelé MVE na 
provoz vodních elektráren dle cenového rozhodnutí ERÚ ve smyslu 
platného zákona 165/2012 Sb. dostávali finanční podporu ve formě 
zeleného bonusu, na kterou přispívají koneční spotřebitelé elektřiny ve 
formě příspěvku na OZE a aby pak část z  této podpory převáděli na státní 
podniky Povodí. 
Tato připomínka je zásadní! 
 
c) k novelizačním bodům 38 a 39 
v navrženém znění: (38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Evidence TBD bude mít minimální 
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V § 61 se doplňují odstavce 10 až 13, které znějí: 
„(10) U vodních děl, nad kterými provádí technickobezpečnostní dohled 
pověřená osoba, je tato osoba povinna vést evidenci vybraných údajů o 
vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního dohledu. 
(11) U vodních děl IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu, nad 
kterými neprovádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba, je 
povinen vést evidenci údajů o vodních dílech a o výkonu 
technickobezpečnostního dohledu vodoprávní úřad. 
(12) Vodoprávní úřad a pověřená osoba jsou povinni z jimi vedené 
evidence podle odstavců 10 a 11 předávat údaje Ministerstvu zemědělství 
nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do 15 dne prvního měsíce 
následujícího čtvrtletí v rozsahu stanoveném vyhláškou do databáze 
technickobezpečnostního dohledu. 
(13) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou rozsah údajů a způsob 
vedení evidence podle odstavců 10 až 12.“. 
(39) 
 
V § 62 odst. 4 písmeno c) zní: 
„c) u vodních děl, u kterých technickobezpečnostní dohled neprovádí 
pověřená osoba, předávat vodoprávnímu úřadu údaje o vodním díle a o 
výkonu technickobezpečnostního dohledu.“. 
  
Navrhujeme vypuštění novelizačních bodů z tohoto návrhu novely a 
zpracování RIA (analýzu dopadů) takové nebo podobné změny. Přijetí 
navrženého znění textu by znamenalo další nárůst, resp. zavedení další, 
zřejmě duplicitní nebo dokonce i triplicitní administrativy bez praktického 
významu pro stav vodních děl.  
 

dopady na právnické a fyzické osoby. 
Povinnost doplňovat údaje do 
informačního systému TBD se týká 
pouze pověřených osob (kterých je 
v současnosti 17) a vodoprávních 
úřadů, kteří budou vkládat 
a aktualizovat údaje za zákonem 
stanovených pravidel. Z hlediska 
dopadů nemá připravovaná evidence 
TBD dopady na širokou veřejnost 
a z tohoto důvodu není důvodné 
zpracovávat RIA. 
Zavedení elektronické evidence 
v žádném případě nezhorší 
podnikatelské prostředí v ČR. 
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Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Připomínky č. 1 
V § 87b odst. 1 věta poslední navrhujeme nahradit slova „lze pořídit“ slovy 
„pořizuje“. Máme za to, že právě ORP mají možnost lépe lokálně posoudit 
problematiku sucha a stavu nedostatku vody. I proto, je důležité mít 
připravené plány pro sucho na úrovni ORP a nikoliv plány pořizovat 
fakultativně dle uvážení starostů ORP. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Plány pro sucho budou pořizovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
 
 

Připomínka č. 2 
V § 87c odst. 1 opět v souvislosti s připomínkou č. 1 odstranit fakultativnost 
pořízení plánu pro sucho na úrovni ORP a stanovit jejich pořizování obcemi 
s rozšířenou působností. Navrhujeme nahradit slova „může pořídit“ slovem 
„pořizuje“ 

Vysvětleno 
Plány pro sucho budou pořizovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
 

Připomínka č. 3 
V § 87f odst. 2 opět v souvislosti s připomínkou č. 1 navrhujeme nahradit 
slova „lze zřídit také“ slovem „zřídí“  
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Komise pro sucho budou zřizovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
 

Připomínka č. 4 
V § 87g navrhujeme v souvislosti s připomínkou č. 1 vyškrtnout část věty „v 
případě, kdy se pro správní obvod této obce s rozšířenou působností 
pořizuje plán pro sucho,“. Dále pak navrhujeme místo věty poslední 
následující znění „K jednání komise pro sucho přizve starosta obce s 
rozšířenou působností zástupce dotčených obcí. K jednání komise pro 
sucho může starosta obce s rozšířenou působností přizvat zejména 
uživatele vody významné pro dané území.“ Je nutné při zřízení komise pro 
sucho zajistit i účast dotčených obcí v tomto orgánu. Právě obce jsou 
nejblíže problému nedostatku vody a také nejblíže občanům, na které 
vydaná opatření mohou dopadnout.  
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Komise pro sucho budou zřizovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
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Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Doporučující připomínka: 
1. Připomínka k důvodové zprávě (str. 1 – bod 1., písm. a), vymezení 

„nedostatku vody“): 
 

Doporučujeme úpravu věty: „Nedostatek vody je umělý jev.“ na: 
„Nedostatek vody je vyvolaný jev.“. 
 
Odůvodnění: Zpřesnění vymezení „nedostatku vody“. Nedostatek vody 
může být i jev přirozený, vzniklý např v důsledku jevů klimatických.  . 

Vysvětleno 
Smyslem je odlišit tento pojem od 
pojmu sucha, jako jevu přirozeného. 
 

2. Připomínka k důvodové zprávě (str. 30, k § 87l odst. 8): 
 

Doporučujeme naznačené doplnění chybějící čárky do věty: „Výčet 
případů, kdy se svolá ústřední komise pro sucho, je demonstrativní.“ 

Akceptováno 

3. Připomínka k důvodové zprávě (str. 31, k § 87m odst. 3): 
 

Doporučujeme naznačenou úpravu interpunkce: „Vzhledem k tomu, že je 
možné, že na konkrétním území bude činná jak komise pro sucho kraje, tak 
komise pro sucho ORP, (popřípadě v kombinaci s ústřední komisí), je nutné 
stanovit pravidlo souladu přijímaných opatření,…“ 

Akceptováno 

4. Připomínka k důvodové zprávě (str. 31, k § 87m odst. 4): 
 

Doporučujeme naznačenou úpravu textu: „Účinnosti znovu nabývá 
opatření, která byla pozastavena které bylo pozastaveno podle § 87l odst. 
4, 5 a 6, pokud nebylo vydáno na dobu, která již uplynula.“. 

Akceptováno 

5. Připomínka k vlastnímu materiálu (k bodu 1): 
 

Není zcela jasné, co se rozumí pod pojmem „přímé čištění odpadních vod“. 
Doporučujeme vysvětlení tohoto pojmu alespoň v důvodové zprávě. 
 

Vysvětleno 
Pojem „přímé čištění“ znamená čištění 
u místa vzniku např. domovní čistírnou 
odpadních vod. 
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6. Připomínka k vlastnímu materiálu (k bodu 17): 
 

Znění nového písmene e) („e) hlavní odvodňovací a hlavní závlahová 
zařízení (§ 56).“) by mělo být upraveno („e) hlavních odvodňovacích a 
hlavních závlahových zařízení (§ 56).“), aby navazovalo gramaticky 
správně na text návětí § 22 odst. 3 vodního zákona („Ministerstvo 
zemědělství spravuje informační systém veřejné správy podle § 21 odst. 2 
písm. c) pro evidenci“).   

Akceptováno 
 

7. Připomínka k vlastnímu materiálu (k bodu 43, k § 87b odst. 4): 
 

Prosíme o vyjasnění (v důvodové zprávě), pod jaké písmeno bude 
podřazeno zásobování obcí bez vodovodů, rekreačních oblastí a 
zahrádkářských kolonií. 

Akceptováno 

Svaz měst a obcí 
České republiky 

1) § 5 odst. 3 
Požadujeme dát priority nakládání s dešťovými vodami do souladu s 
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. a to buď tak, že bude novela vodního 
zákona shodná s aktuálními požadavky vyhlášky či bude v rámci novely 
vodního zákona provedena i nepřímá novelizace vyhlášky. 
Text návrhu novely: 
„Dále jsou povinni zabezpečit zpracování povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v 
souladu se stavebním zákonem4) akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
zpracování srážkových vod možný, potom jejich zadržováním a řízeným 
odváděním nebo kombinací těchto způsobů“.  
Text vyhlášky č. 501/2006 Sb. § 20, odst. 5 písmeno c 
„…vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být 
řešeno 
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování,  
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k 
odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného 

Vysvětleno 
Snahou je dešťovou vodu v místě 
dopadu využít, případně zasáknout. 
Pokud to není možné, tak zadržet a 
řízeně odvádět. Požadavek 
upřednostnit dešťovou před jednotnou 
kanalizací stanoví i vyhláška č. 
501/2006 Sb. 
Ustanovení § 20 odst. 5 písm. c) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. řeší pouze 
likvidaci srážkových vod, avšak 
nepočítá s jejich jiným využitím. 
Předložený návrh pouze podrobněji 
rozpracovává ustanovení § 20 písm. c) 
uvedené vyhlášky tak, aby bylo 
v hierarchii zpracování srážkových vod 
z důvodu ochrany před suchem 
umožněno vedle vsakování i další 
využití srážkových vod. Na druhém 
místě je pak stejně jako ve vyhlášce č. 
501/2006 Sb. zadržování srážkových 
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smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich 
regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“ 
 
Odůvodnění:  
Je nutné jednotně upřednostnit řízené odvádění srážkových vod dešťovou 
kanalizací a teprve jako poslední způsob jejich řízené odvádění do jednotné 
kanalizace. 
Tato připomínka je zásadní. 

vod a jejich řízené odvádění. Z důvodu 
snahy o efektivní hospodaření s vodou 
je pak umožněna i kombinace těchto 
způsobů. 

2) § 5a  
Požadujeme doplnit následovně:  
„Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného 
využívání včetně vymezování ploch vhodných k vsakování srážkových vod 
na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8 a k 
výsadbě veřejné zeleně v souladu s požadavky na ochranná pásma 
technické infrastruktury a realizaci vodních prvků za účelem snižování 
teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují 
orgány územního plánování při pořizování územně plánovací 
dokumentace.“  
Zároveň požadujeme doplnit dopady změn, které jsou vyžadovány při 
pořizování územně plánovací dokumentace, na veřejné rozpočty v 
důvodové zprávě. 
 
Odůvodnění:  
Doplnění odkazu na nutnost souhlasného stanoviska osoby s odbornou 
způsobilostí, která posoudí možnosti vsakování je obdobné posuzování a 
požadavků dle § 9 (1) nebo dle § 38 (9) apod. Doplnění odkazu na limitaci 
veřejné zeleně s ohledem na požadavky na ochranná pásma je zásadní 
požadavek již při pořizování úz. plánovací dokumentace. Vymezení ploch 
na vsakování zcela novým požadavkem na zpracovatele územně plánovací 
dokumentace, které vyžaduje nově odbornou spolupráci geologa a přinese 
tedy zvýšený požadavek na obecní rozpočty při pořizování územně 
plánovací dokumentace. Toto však není uvedeno v předkládací zprávě. Z 
hlediska nároků na veřejné rozpočty lze předpokládat dopad na rozpočty 
územních samosprávných celků při pořizování plánů pro zvládání sucha a 

Vysvětleno 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných k 
omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 
 
Spolupráce s odborníky (včetně 
geologů či hydrogeologů) při 
zpracování územně plánovací 
dokumentace by měla být 
samozřejmostí a není nutné vyčíslovat 
dopady na rozpočty územně správních 
celků na rozdíl od pořizování plánů pro 
zvládání sucha a stavu nedostatku 
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stavu nedostatku vody. 
Tato připomínka je zásadní. 

vody. 

3) § 5a 
Požadujeme vymezovat při pořizování územně plánovací dokumentace též 
plochy pro retenci (zadržování) vody následujícím způsobem: 
„Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného 
využívání včetně vymezování ploch vhodných k retenci a vsakování 
srážkových vod a k výsadbě veřejné zeleně a realizaci vodních prvků za 
účelem snižování teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném 
území zohledňují orgány územního plánování při pořizování územně 
plánovací dokumentace.“ 
 
Odůvodnění:  
Cílem hospodaření se srážkovými vodami musí být vymezení i ploch pro 
retenci z důvodu zpomalení srážkového odtoku, zejména pokud v území 
chybí plochy vhodné pro zasakování. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Viz předchozí bod – „vymezování ploch 
vodních prvků vhodných k omezení a 
zadržení odtoku srážkových vod“.  

4) § 8 odst. 3 
Požadujeme následující úpravu předmětného ustanovení a související 
úpravu § 89b. 
§ 8 odst. 3 písm. g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, 
chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod 
povrchových. 
§ 89b písm. f) odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace 
podle § 8 odst. 3 písm. g) splňujících technické požadavky pro jejich stavbu 
a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích. 
 
Odůvodnění: 
Návrh reflektuje skutečnost, že pozměňovací návrh poslance Schillera 
(sněmovní tisk č. 45/3 z roku 2018) doplnil v rámci novelizace zákona o 
vodách ustanovení, které zásadním způsobem negativně ovlivnilo právní 
jistotu vlastníků a provozovatelů veřejné kanalizace, neboť zavádí 
neproveditelnou povinnost získat povolení k vypouštění odpadních vod do 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
 
V současné době pokračuje projednání 
návrhu české technické normy 
„Odlehčovací komory“ s cílem 
dosažení shody a jejího vydání co 
nejdříve.  
 
Ministerstvo životního prostředí 
navrhne novelizaci nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. v tom smyslu (patrně 
doplněním nového odstavce do § 3), že 
pokud jsou odpadní vody z kanalizace 
vypouštěny do vod povrchových 
diskontinuálně v závislosti na srážkové 
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vod povrchových ze všech odlehčovacích komor a dalších objektů, u 
kterých dochází k vypouštění do vod povrchových, a které jsou zároveň 
součástí čistíren odpadních vod. Přitom ani zákon č. 254/2001 Sb., ani 
zákon č. 274/2001 Sb. jako lex specialis pro obor veřejných vodovodů a 
kanalizací nediferencuje odlehčovací komory na síti a na čistírnách 
odpadních vod. Zároveň dotčené objekty na čistírnách odpadních vod 
nejsou stavebně ani technicky připraveny pro zajištění základních povinně 
uváděných („vodoprávní úřad vždy stanoví“) podmínek případně 
vydávaných správních rozhodnutí – dle nařízení vlády č. 415/2001 Sb. jsou 
to zejména: 
1) emisní limity,  
2) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních 
vod a místo a způsob měření jejich objemu na výpusti, popřípadě i na 
přítoku do čistírny odpadních vod, 
3) způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle 
jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění 
odpadních vod, způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých 
ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných 
odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro 
účely evidence a kontroly.  
Absolutní většina objektů (přepady z čerpacích stanic, ochranné prvky před 
a za primárním stupněm čištění) nejsou připraveny a nemohou být ani v 
budoucnosti bez zcela zásadních zásahů do vlastních konstrukčních prvků 
čistíren odpadních vod upraveny pro splnění výše uvedených podmínek. 
Případná realizace takových opatření by si mimo administrativní náročnost 
nově vydaných cca 10 000 nových rozhodnutí vyžádala období minimálně 5 
let pro realizaci a investiční náklady pro obor veřejných vodovodů a 
kanalizací v řádu desítek miliard Kč s každoročními provozními náklady 
téměř jedné miliardy Kč, což představuje zvýšení cen pro stočné 4 %. 
Upozorňujeme, že pozměňovací návrh poslance Schillera připravil 
předkladatel, tedy samotné Ministerstvo životního prostředí, jak vyplynulo z 
diskuze v plénu Poslanecké sněmovny i ze samotného materiálu. Tím byl 
zcela obejit standardní postup vyhodnocení dopadů, požadovaný pro každý 
legislativní návrh se všemi, výše uvedenými důsledky. 
Tato připomínka je zásadní. 

činnosti, ustanovení o náležitostech 
povolení k vypouštění (tj. v zásadě 
odst. 1 a 2) se použijí pouze 
přiměřeně. Vodoprávní úřad stanoví v 
takovém povolení k nakládání s 
povrchovými vodami takové podmínky, 
které umožní získat dostatečné 
informace o množství a složení 
vypouštěných odpadních vod a 
zabezpečí postupné omezování 
vypouštěného znečištění do 
povrchových vod. 
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5) § 8 odst. 3 
Požadujeme doplnit nové písmeno: 
„h) k vypuštění srážkových vod z oddílné dešťové kanalizace do vod 
povrchových.“ 
 
Odůvodnění:  
V § 2 odst. 9 je definováno nakládáním s povrchovými nebo podzemními 
vodami jako jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich 
energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k 
chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do 
nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat 
jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost. Kvůli vyloučení jakýchkoliv 
nejasností, zda jsou dešťové vody spadlé na zemský povrch a odváděné 
dešťovou kanalizací povrchovými vodami, které nevyžadují jiné nakládání 
podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5, doporučujeme vypouštění srážkových vod 
z oddílné dešťové kanalizace do vod povrchových přímo vyjmenovat mezi 
nakládání s vodami, k nimž není třeba povolení vodoprávního úřadu. 
Podmínky vypouštění srážkových vod dešťovou kanalizací do toku je 
odsouhlasováno správci toku a povodí již v rámci stavebního řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Připomínka nad rámec novely. 
 
Z pohledu ochrany veřejných zájmů a 
z pohledu správy povodí a správy 
vodního toku je potřeba zachovat 
vodoprávním úřadům pravomoc 
prostřednictvím povolení k nakládání 
s vodami regulovat zejména množství 
srážkových vod odváděných do vod 
povrchových a takovou regulaci 
kontrolovat. A to zejména v případech 
odvádění srážkových vod z velkých a 
rozsáhlých staveb či zpevněných ploch 
do méně vodných neupravených 
vodních toků, kdy při překročení 
kapacity koryta vlivem zaústěných 
srážkových vod může dojít i ke 
značným škodám, k destrukci koryt, či 
k zaplavování území pod výústí 
z oddílných dešťových kanalizací. 

6) § 10 odst. 1.  
Požadujeme ponechat původní výši odběrů. 
 
Odůvodnění:  
Novela zákona předpokládá snížení limitu pro měření objemu odebrané 
podzemní a povrchové vody a hlášení správci povodí. Zejména pro velké 
vodohospodářské společnosti je technicky nezvládnutelné osazení všech 
potřebných měřidel do začátku roku 2021 (bude se jednat o více než 30 % 
zvýšení počtu hlášení), nemluvě o mnohde technicky těžko proveditelném 
umístění samotného místa pro měření. Takový proces je spojený s řadou 
administrativních i procesních kroků, které si vyžádají výrazně delší dobu 
pro realizaci a jsou investičně náročné. Hodnocení dopadů novelizace 
tohoto ustanovení ignoruje tuto skutečnost a měření objemu vody pro další 
užití bude opět mnohde těžko proveditelné či bude osazení měření přímo 

Vysvětleno 
Zavedení povinnosti měření množství 
odebírané vody u odběratelů se 
sníženými limity, pokud odběratelé 
ještě neměří, znamená jednorázovou 
investici do průtokoměru s dálkovým 
přenosem dat nebo záznamovým 
zařízením v jednotkách tisíc Kč. Při 
nákupu pouze průtokoměru je nutné 
počítat s odečtem na konci každého 
měsíce. Předání informace o odběru 
za uplynulý rok pro správce povodí 
bude zajištěno prostřednictvím 
formuláře ISPOP 1x ročně, kdy 
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nemožné. Další nárůst administrativní zátěže. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyplnění je otázkou hodiny.  
Důvodová zpráva je v tomto smyslu 
doplněna. 

7) § 15 odst. 1 
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
„(3) Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí 
nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu 
úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou 
nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v 
přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž 
se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení. V případech podle věty první a druhé činí lhůta pro 
sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může 
stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo 
vodohospodářské úpravy zakázat. V případech živelné pohromy činí 
lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, 15 dnů; v této 
lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce 
nebo vodohospodářské úpravy zakázat.“ 
 
Odůvodnění:  
Z důvodu hrozby škody z prodlení doporučujeme ponechat alespoň 
částečné znění vypouštěného textu pro vodního díla zničená živelnou 
pohromou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 15a odst. 3 (v nadpisu 
připomínky chybně uveden § 15 odst. 
1) zůstává beze změn, předkladatel 
upustil od návrhu na změnu § 15a odst. 
3. 

8) § 15 odst. 8 
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
„(8) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich 
odstranění musí být zohledněno překonání díla přenesením nebo 
splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě a musí 
být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato 
vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou 
směrech vodního toku a musí být umožněno jejich překonání v rámci 
vodní cesty. To neplatí v případech, 
a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. 
 
Předmětné ustanovení se týká ochrany 
vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů. Nelze do něj zahrnout 
podmínky pro umožnění rekreační 
plavby.  
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bystřin a strží, 
b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo 
c) kdy překonání díla nebo pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech 
vodního toku nelze zajistit z důvodu technické neproveditelnosti nebo 
neúměrných nákladů.“ 
 
Odůvodnění: 
Často se na řekách objevují situace, kdy se přijede po veřejné vodní cestě k 
příčné překážce, kterou nelze nijak překonat. Překonáním není myšleno jen 
splutí případnou propustí, ale hlavně není možnost na překonání ani po 
břehu. Tam jsou často ploty sahající až do vody a znemožňující výstup, 
případně opětovný nástup. Jestliže ale vůdce plavidla přijede po vodní 
cestě, mělo by mu být umožněno dílo přenést, aby mohl pokračovat dále po 
veřejné vodní cestě. Nelze tuto veřejnou cestu zablokovat a neumožnit její 
překonání. 
V současné době je praxe taková, že se obvykle využívají pozemky 
okolních majitelů, přes které se dílo překoná. Tím však dochází k 
oprávněným výtkám majitelů pozemků na vznikající zátěž jejich majetku. 
Domníváme se, že by mělo být povinností majitele díla na turistických 
řekách, aby nějakým způsobem umožnil po svém či pronajatém pozemku 
jeho překonání, když tuto bariéru postavil. Na silnici se též vyznačí objížďka 
pro překonání uzavřeného úseku, ale na řece toto není umožněno. 
Samozřejmě tam, kde by to znamenalo neúnosné náklady nebo by to bylo 
zbytečné, by toto neplatilo, tedy v bodech a), b) i c). 
9) § 15a odst. 3 
Požadujeme nerušit lhůtu 15 dnů pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá 
námitek k ohlášené obnově, udržovacím pracím nebo vodohospodářským 
úpravám vodního díla. 
 
Odůvodnění:  
Návrh zrušení 15 dnů je krokem v rozporu s proklamovanou vyšší potřebou 
ochrany povrchových a podzemních vod. Takové uvolnění legislativních 
podmínek povede v praxi k ještě problematičtější funkci domovních ČOV a 
k usnadnění nekvalifikované a nežádoucí manipulace při jejich provozování. 
Mimo to zmizí i pojistka posouzení širších souvislostí při takových pracích a 

Akceptováno 
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úpravách v dotčeném hydrologickém povodí toku nebo v hydrogeologickém 
rajonu (např. obdobné úpravy u dalších objektů ve stejném období, 
zasažení nebo ohrožení toku či rajonu havárií apod.). 
Tato připomínka je zásadní. 
10) § 16 
Požadujeme v souvislosti s problematickými přítoky na čistírny odpadních 
vod rozšířit § 16 na povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 
jakýchkoliv nebezpečných závadných látek do kanalizace uvedených v 
příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. s výjimkou sedimentovatelných 
tuhých látek: 
„(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou 
obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo 
prioritních nebezpečných závadných látek, do kanalizace je třeba povolení 
vodoprávního úřadu. 
(2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť 
nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné závadné látky z 
jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba 
povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li 
průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek 
nebo prioritních nebezpečných závadných látek vypouštěny do kanalizace, 
která je součástí výrobního areálu, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k 
čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad 
vydat povolení až k místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení. 
(3) Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně. 
(4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit 
kontrolní místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry 
jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými látkami nebo prioritními 
nebezpečnými závadnými látkami a způsob, jímž mu budou výsledky 
měření předávány. Při tom zohlední požadavky schváleného kanalizačního 
řádu. 
(5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných závadných látek nebo 
prioritních nebezpečných závadných látek z odpadních vod vypouštěných 
do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou účinností, může 
vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností podle odstavce 4 
podmínky provozu takového zařízení. 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
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(6) Povolení k vypouštění odpadních vod obsahujících 
sedimentovatelné tuhé látky do kanalizace není třeba.“ 
 
Odůvodnění: 
V současné době se výroba či zpracování zvlášť nebezpečných závadných 
látek ani prioritních nebezpečných látek v povodí komunálních čistíren 
odpadních vod prakticky nevyskytuje. V případě neexistence povolení není 
možné subjekty vypouštějící či dovážející na ČOV odpadní vody s obsahem 
těchto nebezpečných látek ze strany provozovatele či správce vodovodů a 
kanalizací nijak podchytit, požadavek na čištění odpadních vod na míru 
znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu (zákon č. 274/2001 Sb., § 18 
odst. 2) je nedostatečný. Ustanovení § 16 řeší vnos nebezpečných 
závadných látek a prioritních nebezpečných látek do životního prostředí, je 
však třeba řešit i vliv na čistící procesy čistírny, neboť i ostatní nebezpečné 
závadné látky mohou způsobit zhoršení čistícího procesu, a tak 
zprostředkovaně negativně ovlivnit vnos znečištění do životního prostředí.  
Sedimentovatelné tuhé látky nepovažujeme pro čistírny za nebezpečné 
(ČOV jsou vůči takovýmto látkám chráněny hrubým předčištěním), proto v 
souladu s § 39 odst. 10 nevyžadujeme jejich zařazení mezi látky vyžadující 
zvláštní povolení pro vypouštění do kanalizace.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
11) § 23a odst. 1 písm. a) 
Požadujeme rozšířit bod 4 o zvlášť nebezpečné závadné látky: 
„(1) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen "cíle ochrany 
vod") jsou  
a) pro povrchové vody  
1.  zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně vodních 
útvarů ležících v téže mezinárodní oblasti povodí,  
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 
dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3,  
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných 
vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a 
dobrého chemického stavu,  
4. snížení jejich znečištění zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a 
prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, 

Vysvětleno 
Současné znění vychází z Rámcové 
směrnice o vodách (2000/60/ES) a 
požadavky jsou stanoveny jen pro 
prioritní látky. 
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vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných závadných látek a prioritních 
nebezpečných látek“,  
 
Odůvodnění: 
Prioritní látky jsou podle § 39 odst. 3 podkategorií nebezpečných 
závadných látek, další kategorií jsou zvlášť nebezpečné závadné látky. Pro 
obě skupiny nebezpečných závadných látek může vláda podle § 39 odst. 3 
přijímat program na snížení znečištění povrchových vod. Z těchto důvodů 
by měly být uvedeny obě skupiny nebezpečných závadných látek. 
Tato připomínka je zásadní. 
12) § 36 
Požadujeme toto ustanovení upravit následujícím způsobem. 
(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který 
ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami, ekologickou 
funkci vodního toku a zohledňuje možnosti rekreační plavby. 
(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k 
nakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmínkám 
vodního toku a možnostem rekreační plavby, charakteru nakládání s 
vodami a vychází z opatření k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu 
povodí podle § 26. Dále stanoví místo a způsob měření minimálního 
zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledků těchto měření 
vodoprávnímu úřadu. 
 
Odůvodnění: 
MZP je ve vztahu k vodní turistice a vodáckému sportu velmi důležitou 
hodnotou. Často se setkáváme na řekách s natolik nízkými hodnotami 
MZP, že je úsek pod odběrným místem (jezy) neprůjezdný. Přitom se vodní 
turistice věnuje 670 000 vodáků ročně a z hlediska financí generuje 
miliardové obraty. Tato aktivita už dávno není jen zábavou několika lidí, ale 
živí podstatně více podnikatelů, než MVE (půjčovny, výrobce, cestovní 
kanceláře, kempy, restaurace, ...). 
V zahraničí dochází na turistických řekách k maximální podpoře tohoto 
sportu, protože lidé přirozeným způsobem sportují, zvyšuje se turistická 
atraktivita regionu a nabízených služeb, která přináší nemalé příjmy i 
místním obcím, podporuje se zaměstnanost často odlehlých regionů. 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
Problematiku minimálních zůstatkových 
průtoků bude nově řešena 
v připravovaném nařízení vlády 
o způsobu a kritériích stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku. 
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Kromě turistů je u nás velmi rozvinutý systém vodáckých oddílů včetně 
oddílů mládeže, které jen obtížně hledají vodácké terény pro své tréninky a 
letní putovní tábory. Zároveň máme v této sportovní oblasti mnoho 
olympioniků a vítězů, ale paradoxně zanikají vodní terény, kde by mohli 
trénovat. Mnohé jezy totiž s nízkými MZP zcela zablokovaly řeky a plavba je 
zde v podstatě nemožná. Vodáci musí své lodě tahat stovky metrů až 
kilometrů prázdným korytem. MZP by neměl preferovat jednoho zájemce o 
odběr povrchové vody, ale měl by zohlednit i další zájmy spojené s řekou. 
Proto je důležité stanovit MZP na turisticky významných řekách tak, aby 
umožnil plavbu i pod jezy a nenarušil tak vodní cestu. 
13) § 39 odst. 4 písm. d) 
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
„d) …; v případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv nebo 
závadných látek v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách 
o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, nebo v 
nadzemních dvouplášťových nádržích, se opakovaná zkouška těsnosti 
nepožaduje, 
 
Odůvodnění:  
Původní znění zákona se vztahovalo pouze k hnojivům a výluhům z 
objemných krmiv, přičemž není důvod, aby se toto ustanovení nevztahovalo 
taktéž na ostatní závadné látky, neboť dvouplášťové nádrže nebo nádrže 
jednoplášťové se záchytnou vanou díky své konstrukci znemožňují únik v 
nich skladovaných látek. V rámci Ekoauditu – oblast voda bylo s MPO a 
MŽP dohodnuto, že úprava ustanovení bude promítnuta do nejbližší novely 
zákona o vodách, protože dosavadní praxe nad míru přiměřenou zatěžuje 
podnikatele v případech, které jsou nadbytečné, neboť jsou provedena 
dostatečná ochranná opatření k zabrání vzniku škod již v realizaci 
skladovacích nádob. Pokud by návrh na vyjmutí všech závadných látek 
skladovaných ve dvouplášťových nádržích nebyl přijatelný, pak požadujeme 
uvést alespoň výjimku pro látky a přípravky pro výrobu pitné vody a čištění 
odpadních vod. Pak by navrhovaný text zněl: „v případě skladování hnojiv a 
výluhů z objemných krmiv nebo látky a přípravky pro výrobu pitné vody a 
čištění odpadních vod v nadzemních nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, 

Akceptováno částečně 
Tento návrh jde nad rámec novely, ale 
týká se novelizovaného paragrafu a byl 
dohodnut na jednání k Ekoauditu se 
zástupci MPO a dotčených organizací 
v červnu 2018 na MŽP. Podněty vzešlé 
z Ekoauditu byly schváleny usnesením 
vlády č. 9 dne 7. 1. 2019. 
 
Navrhované znění poslední věty 
ustanovení § 39 odst. 4 písm. d) 
vodního zákona: 
„v případě skladování hnojiv a výluhů 
z objemných krmiv nebo látek 
určených pro úpravu vody na vodu 
pitnou a pro čištění komunálních 
odpadních vod v nadzemních 
nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem 
největší nádrže v nich umístěné, se 
opakovaná zkouška těsnosti 
nepožaduje“. 
 
Problematika dvouplášťových nádrží 
musí být přesně specifikována např. 
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nebo v nadzemních dvouplášťových nádržích, se opakovaná zkouška 
těsnosti nepožaduje“. 
Tato připomínka je zásadní. 

odkazem na příslušnou technickou 
normu ČSN, podrobnější specifikace 
by pak měla být uvedena v prováděcí, 
tzv. havarijní vyhlášce č. 450/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ke všem podnětům z Ekoauditu byla 
připojena tato poznámka: „Novela bude 
vázána na změny v legislativě EU, 
zejména diskutovanou revizi Rámcové 
směrnice o vodách 2000/60/ES a 
úpravu prioritních látek dle směrnice 
2008/105/ES ve znění 2013/39/EU.“ 
Podrobná úprava § 39 o související 
havarijní vyhlášky tedy není 
předmětem této novely. 

14) § 87b odst. 3 
Požadujeme upravit mimo směrodatné limity a kritéria pro vyhlášení stavu 
nedostatku vody i způsob, jak se odběr vody upraví, kdy se omezí a kdy se 
zakáže. 
 
Odůvodnění:  
Kritéria k vyhlášení stavu nedostatku vody souvisí s navrhovaným novým § 
87m odst. 1, který poskytuje komisím pro sucho pravomoc k nařízení 
mnohých opatření, předpokládají se 3 možnosti: …. upraví, omezí, 
popřípadě zakáže… Z toho důvodu je nutné tyto postupné regulační stupně 
podrobněji popsat v Plánu pro sucho, tj. kdy se odběr vody upraví, kdy se 
omezí a kdy se zakáže (obdobně jako u povodní jsou tři stupně ohrožení). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Podstatou celého procesu zvládání 
sucha a (stavu) nedostatku vody je 
operativní přizpůsobení aktuálních 
potřeb aktuálním zásobám vody. 
Způsob, jak se odběr vody upraví, kdy 
se omezí a kdy se zakáže tak nelze 
dopředu určit, je to právě nástroj 
správního orgánu ať už vodoprávního 
úřadu, nebo komise pro sucho, při 
kterém použije vlastní uvážení. 

15) § 87b odst. 4.  
Požadujeme doplnit čl. 4. bod následujícím způsobem: 
„a) zajištění kritické infrastruktury podle předpisů, upravujících krizové 
řízení60) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby včetně systémů 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou s počtem zásobovaných 

Vysvětleno 
Uvedené je zahrnuto v písmeně b), 
které má spolu s písmenem a) prioritu. 
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obyvatel nad 2 000,  
b) ostatní zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“  
 
Odůvodnění:  
Mezi prvky kritické infrastruktury, zavedené nařízením vlády č. 432/2010 
Sb., obsahují např. zemědělské chovy, dopravu plynu, technologické prvky 
pro poštu či téměř libovolné technologické prvky informačních systémů. 
Počet vodárenských systémů, zařazených mezi prvky kritické infrastruktury 
dle kritéria n. vlády č. 423/2010 Sb. je naprosto minimální a podřazení 
obecné položky „zásobování obyvatelstva pitnou vodou“ až do druhé 
priority je jednoznačně v rozporu s potřebou zachování dodávky pitné vody 
obyvatelstvu, byť v míře omezené vydáním opatření obecné povahy 
příslušného správního orgánu. 
Tato připomínka je zásadní. 
16) § 87c odst. 2 a § 87d odst. 2  
Požadujeme doplnit  
„…projedná s …..a uživateli vody významnými pro dané území a s 
provozovateli vodovodů, kteří provozují vodovody propojené přes 
území alespoň dvou obcí s rozšířenou působností“.  
 
Odůvodnění:  
V seznamu jsou vymezeny subjekty, se kterými má být projednán plán pro 
sucho, ale není definováno, kdo je významný uživatel, s nímž má plán být 
projednán. Zde je vhodné přímo či např. v komentáři k návrhu novely 
zákona určit významnost (např. kdo odebírá ze suchem postiženého zdroje 
vody alespoň 50 % z celkového odběru). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Uvedení provozovatelé patří mezi 
uživatele vody významné pro dané 
území, jak uvádí důvodová zpráva. 

17) § 87d odst. 2 
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
„(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná s 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, 
Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky, 
zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody a provozovateli 
vodohospodářské infrastruktury významnými pro území příslušného 

Vysvětleno 
Uvedení provozovatelé patří mezi 
uživatele vody významné pro dané 
území, jak uvádí důvodová zpráva.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



133 

kraje, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Plán 
pro sucho pro území kraje musí být v souladu s plánem pro sucho ostatních 
krajů. Plán pro sucho po odsouhlasení Ministerstvem zemědělství zveřejní 
krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán 
pro sucho stává platným.“ 
 
Odůvodnění:  
Doporučujeme návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace projednat též s 
provozovateli vodohospodářské infrastruktury, jichž se bude dotýkat – jsou 
schopni upřesnit realizaci konkrétních opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 
18) § 87g a § 87 h  
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
„….K jednání komise pro sucho může starosta obce s rozšířenou 
působností/hejtman přizvat přizve zejména uživatele vody, významné pro 
dané území a zástupce obcí s rozšířenou působností. …….“ 
 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 87g a § 87h upravují složení komisí pro sucho s tím, že 
starosta/hejtman jmenuje zástupce vyjmenovaných subjektů a může přizvat 
významné uživatele vody. Protože výběr těchto subjektů je plně na úvaze 
starosty/hejtmana a zapojení těchto subjektů je naprosto nezbytné a 
ověřené léty práce v komisích pro zvládání povodní, požadujeme změnit 
oba texty z může přizvat na přizve. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Komise na úrovni obcí s rozšířenou 
působností nebudou zřizovány. 
V případě komise pro sucho kraje je 
text upraven takto: „K jednání komise 
pro sucho kraje hejtman kraje přizve 
zejména dotčené uživatele vody 
významné pro dané území a zástupce 
dotčený obcí s rozšířenou působností.“  
V této fázi bude komise pro sucho 
rozhodovat jako správní orgán a je 
pouze na jejím uvážení kdo další se 
bude jednání komise účastnit. Bude 
přizván ten, jehož se bude týkat 
připravované opatření a není nutné, 
aby byli přizváni všichni významní 
uživatelé vody na všechna jednání. 
 

19) § 87m  
Toto ustanovené ukládá v čl. 1 bodech e) a g) povinnosti vlastníkům 
technického, respektive vodohospodářského majetku povinnost využívat či 
zprovozňovat zařízení, které ale musí být vázané na jejich technický stav. 
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 

Akceptováno 
Text upraven vložením textu „pokud je 
to technicky možné“ do písmene g) a 
e). 
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„e) nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze 
záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, pokud je to technicky možné 
tak, aby bylo možné tento záložní zdroj využít 
g) nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho 
zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to 
technicky možné, nebo“ 
 
Odůvodnění:  
Příslušný orgán musí respektovat technická omezení aktuálního stavu 
regulovaného zařízení. 
Tato připomínka je zásadní. 
20) § 87m  
V tomto ustanovení je nutné doplnit provázanost na financování uložených 
opatření obecným odkazem na pravidla stanovená zákonem č. 240/2000 
Sb. doplněním odstavce 6 následujícím způsobem: 
 
„(6) Financování opatření probíhá v souladu s § 25 zákona č. 240/2000 
Sb.“ 
 
Odůvodnění:  
Novela zákona počítá s relevancí zákona o krizovém řízení, a tedy i v 
oblasti financování vyvolaných opatření je nutné postupovat shodně. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Nelze odkázat na krizový zákon. 
Obdobně jako u povodní je do § 87k 
odst. 7 doplněn text: „Nezbytné 
náklady na opatření podle odst. 1 písm. 
e) a g) hradí kraj nebo stát v souladu 
s působností komise pro sucho.“ 

21) § 101 odst. 4 
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
„(4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství 
povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je 
menší nebo rovno 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se 
též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro 
napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění umělých 
prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání 
nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení 
výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných 
koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný 

Vysvětleno 
Osvobození z platby za odběr 
povrchové vody provozů pro výrobu 
sněhu vodními děly bude ponecháno 
vzhledem k zanedbatelnému množství 
vody odebrané pro tyto účely oproti 
celkovým zpoplatněným odběrům. 
Případné vlivy na životní prostředí lze 
vyeliminovat v řízení o povolení 
k nakládání s vodami. 
Dle zjištění správů povodí, nedochází 
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biotop rostlin a živočichů, pro zachování mezinárodně významných 
mokřadů v lužních lesích, pro postřikování skladovaného dříví vodou, 
pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou 
nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu 
zemědělských plodin, včetně školkařských výpěstků. Okalovými vodami pro 
zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku 
za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.“  
 
Odůvodnění:  
Osvobození z platby za odběr povrchové vody provozů pro výrobu sněhu 
vodními děly není dle našeho názoru ve veřejném zájmu. V době, kdy se 
platí za odběry povrchové vody pro výrobu pitné vody, která je nezbytná pro 
životní potřeby a kdy je snahou zpoplatnit srážkové vody z jednotné 
kanalizace, jejichž množství je zcela závislé na počasí, vydělit z platby 
zařízení pro výrobu sněhu vodními děly, jež slouží výhradně pro komerční 
účely a k tomu má negativní vliv na životní prostředí (nenávratný odběr 
vody z malých toků, negativní vliv na místní flóru kvůli dlouhodobému 
promrzání půdy, plašení zvěře, hluk apod.) není zdůvodnitelné. 
Tato připomínka je zásadní. 

k chemickému znečišťování. 

22) Příloha č. 1 a § 39 odst. 10  
Požadujeme upravit následujícím způsobem: 
Na nakládání se sedimentovatelnými tuhými látkami uvedenými v příloze 
č.1 k tomuto zákonu a na látky a přípravky používané pro výrobu a 
čištění odpadních vod se nevztahují odstavce 2,4 a 5. 
 
Odůvodnění:  
K Příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.  - V rámci Ekoauditu - oblast voda 
(bod 4.) bylo s MPO a MŽP projednáno a dohodnuto, že specifikace zvlášť 
nebezpečných a nebezpečných látek bude upravena tak, aby z ní byly 
vyloučeny látky, které by naplňovaly definice, ale přitom jsou běžně 
používány ve vodárenství např. pro úpravu vody – jedná se např. o 
flokulanty. Návrh odpovídá návrhu MŽP na vyjmutí chemikálií pro úpravu 
vody z nebezpečných látek s negativním účinkem na kvalitu vody. 
Dalším možným řešením je uvedení výjimky např. v poznámce pod čarou 
pod přílohou č. 1 nebo definování nebezpečných látek přes bezpečnostní 

Vysvětleno 
Připomínka nad rámec novely.  
 
Podkladový text neodpovídá novele 
zákona č. 113/2018 Sb. Částečně 
došlo ke zohlednění v poslední větě 
ustanovení § 39 odst. 4 písm. d) 
vodního zákona: 
„v případě skladování hnojiv a výluhů 
z objemných krmiv nebo látek 
určených pro úpravu vody na vodu 
pitnou a pro čištění 
komunálních  odpadních vod 
v nadzemních nádržích umístěných 
v záchytných vanách o objemu větším, 
než je objem největší nádrže v nich 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



136 

listy podle chemického zákona a v souladu se směrnicí EC 1907/2006. 
Tato připomínka je zásadní. 

umístěné,  se opakovaná zkouška 
těsnosti nepožaduje“. 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

obecné zásadní Připomínky 
 
1) Problematika financování vodního hospodářství 
 
Považujeme za klíčový cíl zajistit udržitelný a dlouhodobě stabilní systém, 
který umožní dlouhodobé plánováni správy vodních toků a zajistí 
financování zvýšených požadavků na výkon správy v souvislosti s 
dopady vzniklými klimatickou změnou a s opatřeními k řešení mimořádných 
stavů – sucho, přívalové povodně atd. Je žádoucí, aby tato změna nastala 
co nejdříve. Systém financování vodního hospodářství je ve stávající 
podobě neudržitelný a ve střednědobém horizontu začne kolabovat. 
Rozsah zákonem daných povinností podniků Povodí s předloženou 
úpravou novely vodního zákona v rámci boje proti suchu opět roste. 
Jakkoliv povinnosti podniků Povodí s postupem času přibývají, způsob 
jejich financování tuto skutečnost v návrhu novely zákona ignoruje. Je třeba 
řešit financování narůstajících požadavků a neudržitelnost stávajících 
zdrojů příjmů. V souladu s principy společenské odpovědnosti investují 
firmy dlouhodobě do ekologizačních a dalších opatřeních snižujících nároky 
na spotřebu vody, u některých se plánuje v blízké budoucnosti dokonce 
omezení či ukončení činnosti, čímž se problém chybného nastavení 
financování vodního hospodářství dále prohlubuje, jak je vysvětleno dále. 
Prostředky z plateb za odběry povrchových vod (§ 101 vodního zákona), se 
v průběhu doby stále snižují. Je to výsledek zavádění postupů a moderních 
technologií šetrných k životnímu prostředí ve výrobě, zavádění opětovného 
využití odpadních vod a celkového snižování spotřeby vody. S tím je logicky 
spojen nárůst ceny vody vypočítávaný podle § 102 odst. 2 vodního zákona 
(hodnota ve jmenovateli vzorce se stále snižuje). Toto problematické 
cyklení se v odborných kruzích definuje jako tzv. vodárenský efekt. Čím 
nižší odběr vody, tím vyšší musí být její cena, aby se pokryly fixní náklady a 
mandatorní výdaje podniků Povodí. Z toho jasně vyplývá, že stávající 
systém financování vodního hospodářství je nejen neudržitelný, ale také 
demotivační a je tudíž v přímém rozporu s tím, co ČR v současné etapě 
klimatického vývoje potřebuje. Již dnes tento systém nemotivuje odběratele 

 
Vysvětleno 
Ministr zemědělství představil variantní 
návrh na změnu financování ve vodním 
hospodářství na jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody České 
republiky (Tripartita) dne 25.3.2019. 
Ministerstvo zemědělství bylo vyzváno 
ke zpracování podrobné analýzy 
dopadů jednotlivých variant, která bude 
spolu s návrhem konzultována se 
všemi zainteresovanými stranami. 
Následně bude přistoupeno k případné 
další novelizaci zákona. 
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k dalšímu efektivnímu využívání vodních zdrojů a k zavádění nejnovějších 
úsporných technologií, protože se to prostě díky vodárenskému efektu 
nevyplatí. Stávající cenotvorba v oblasti povrchových vod přináší značné 
diskrepance v cenách v různých částech ČR, čímž stát de facto 
znevýhodňuje odběratele/výrobce se stejným výrobním programem 
v různých regionech. Cenové rozdíly např. mezi Povodím Vltavy a Povodím 
Moravy jsou dvojnásobné. Považujeme proto za nezbytné spolu s novými 
povinnostmi vyplývajícími ze zákona provést významnou reformu 
financování podniků povodí. Předkladatel by se měl naopak zdržet návrhů 
na nesystémové a nelogické nástroje typu zrušení výjimky pro zatápění 
těžebních prostor (mimo jine sloužící k větší retenci vody v krajině, tj. 
nedochází fakticky k její spotřebě, ale k zadržení) a měl by se okamžitě 
věnovat přípravě sebevědomého, odpovědného a trvalého návrhu na 
financování vodního hospodářství. Pokud jakákoliv činnost, byť rekultivační, 
přispívá k větší retenci vody v krajině, stát by ji měl podpořit a nikoli 
navrhovat sankční nástroje.  
Neudržitelnost lze potvrdit při jednoduchých propočtech/odhadech 
budoucího vývoje financování na základě stávajícího nastavení. Nůžky 
mezi výší odběrů a výší plateb se od roku 2007 trvale rozevírají. Zvýšení 
jednotkových cen za odběr povrchových vod v důsledku opět vyvolá pokles 
odběrů. Při zachování stávajícího systému financování se podniky Povodí 
mohou dle dostupných analýz propadnout do ztrát již kolem roku 2020. Je 
nezbytné vytvořit robustní systém zaručující stabilitu financování podniků 
Povodí. Základními parametry nového systému financování vodního 
hospodářství musí být udržitelnost systému, jednoduchost a minimální 
transakční náklady. Je nutné již nyní předložit návrh a nastavit systém 
založený na vícezdrojovém financování, který nebude náchylný na změny 
v hospodářském cyklu či na změny požadavků environmentální legislativy a 
současně zajistí financování plnění všech stávajících a nových požadavků 
vodního zákona na podniky Povodí. Nelze řešit pouze polovinu problému 
adaptace na klimatickou změnu bez otázky financování a je nutné, aby 
předkladatel doplnil návrh novely vodního zákona o nový systém 
financování.  
Svaz průmyslu a dopravy ČR disponuje nezávislými odbornými analýzami, 
včetně mezinárodního srovnání a propočtů dopadů, které lze MZE 
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poskytnout. 
Výše uvedený problém a požadavek na předložení návrhu na nutnost 
řešení změny financování vodního hospodářství potvrdila jednání 
Pracovního týmu (PT) RHSD pro zemědělství a životní prostředí, PT RHSD 
pro hospodářskou politiku. Na základě schváleného usnesení a doporučení 
z jednání PT RHSD pro HP (za účasti resortů a odborných zástupců 
sociálních partnerů; lze doložit zápisem) následně požádali sociální partneři 
o vložení tohoto závěru i do usnesení RHSD v následující podobě: 
 
„Sociální partneři požadují, aby na základě doporučení PT RHSD pro HP 
Vláda přijala následující usnesení: „Vláda ČR na základě požadavku 
sociálních partnerů a v rámci priority řešení problematiky sucha a vodního 
hospodářství v ČR souhlasí, že je třeba okamžitě změnit neudržitelný 
systém financování vodního hospodářství a pověřuje ministra zemědělství, 
aby předložil návrh řešení, a to doplněním v rámci aktuální novelizace 
vodního zákona, a ten projednal s klíčovými ministry.“ 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní a připomínka/pozice vychází 
z výsledků společné diskuse a z jednoznačné shody zástupců SP ČR, 
HK ČR a KZPS. Jedná se o celospolečensky aktuální a akutní problém, 
který je třeba co nejdříve vyřešit. Jak potvrdila jednání RHSD, tak 
problematika "vody" patří v tuto chvíli mezi priority, neboť bez jejího 
řešení se budou problémy stupňovat a ohrožovat ČR v mnoha 
aspektech. Žádáme, aby i s ohledem na výše řečené bylo k vypořádání 
připomínky a předložení návrhu přistoupeno (priorita pro společnost i 
Vládu ČR, jak bylo deklarováno některými jejími zástupci). 
2) Problematika hydrické rekultivace 
Návrh zákona zavádí nesystémové prvky zcela mimo hlavní záměr 
navrhované novelizace vodního zákona. Ačkoliv hlavním záměrem návrhu 
je zakotvení právní úpravy ochrany před následky sucha v souladu 
s Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky 
schválené usnesením vlády č. 528 ze dne 24  července 2017 (dále jen 
„Koncepce ochrany“), mění navrhovaný zákon zcela mimo tento hlavní 
záměr (a ve svých důsledcích přímo proti němu) poplatkovou povinnost za 
odběr povrchových vod. Jedná se o nekoncepční úpravu primárně 

Akceptováno 
Problematika hydrické rekultivace není 
předmětem tohoto návrhu. 
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zasahující těžební společnosti, kterým by v případě přijetí návrhu zákona 
vznikla zcela nepřiměřená a nepředpokládaná finanční zátěž. 
Změna týkající se poplatkové povinnosti za odběr povrchových vod se 
primárně dotýká podnikatelského prostředí těžebních společností, které 
musí po dokončení těžby v prostoru dotčeného ukončenou těžbou 
realizovat příslušná sanační a rekultivační opatření. Za účelem provedení 
těchto opatření má těžební společnost povinnost ještě před samotným 
zahájením těžby (zpravidla až několik desítek let dopředu) připravit plán 
příslušných sanačních a rekultivačních prací, jehož schválení příslušným 
báňským úřadem je podmínkou k vydání povolení hornické činnosti 
prováděné formou otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek. Na 
základě takto příslušným báňským úřadem schváleného plánu má těžební 
společnost povinnost tvořit k zajištění všech rekultivačních a sanačních 
prací předpokládaných tímto plánem finanční rezervu. V případě, že sanace 
a rekultivace těžbou dotčeného území má být provedena tzv. hydrickou 
cestou, tedy zatápěním zbytkových jam po provedené těžbě (dále jen 
„Zatápění zbytkových jam“), vychází tvorba finančních rezerv na 
provedení takové rekultivace z podmínek daných v době tvorby 
předmětného plánu sanačních a rekultivačních prací a případná radikální 
změna v průběhu těžby (zejména pak krátce před jejím dokončením) 
v podobě, jakou přináší návrh zákona, může ve své podstatě představovat 
fatální zásah do celé podnikatelské činnosti těžební společnosti, který 
nebylo možné předvídat a připravit se na něj. Navrhovaná změna dopadá 
na povinnost těžební organizace provést sanace a rekultivace těžbou 
zasaženého území způsobem, který s ohledem na legitimní očekávání 
konzistentního přístupu státu ohledně jím nastavených podmínek provádění 
těžby předmětné nerostné suroviny (a tedy i stanovení podmínek tvorby 
finančních rezerv na provedení sanace a rekultivace po provedení těžby 
této nerostné suroviny v dotčeném území) představuje zásah do ústavním 
pořádkem zaručených práv těžebních společností. Navrhovaná právní 
úprava zjevně porušuje ústavní princip zákazu retroaktivity právních norem, 
neboť dodatečně mění podmínky plnění povinností souvisejících 
s prováděním sanace a rekultivace podle horního zákona. Prostřednictvím 
nové nepředvídané finanční zátěže (v řádu až stovek milionů či dokonce 
miliard korun českých) tak zcela zásadním způsobem zasahuje do právní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



140 

jistoty a legitimního očekávání podnikatelů v oblasti těžebního průmyslu. 
 
Zároveň je úprava poplatkové povinnosti podle návrhu zákona v rozporu 
s ústavním principem rovnosti, neboť selektivně z poplatkové povinnosti 
vyjímá některé podnikatelské aktivity, při nichž je nadto, na rozdíl od 
Zatápění zbytkových jam, využíváním povrchových vod generován zisk a 
které představují činnost jdoucí přímo proti Koncepci ochrany (jako např. 
výroba sněhu vodními děly). 
 
Podle důvodové zprávy směřuje navrhovaná úprava měnící poplatkovou 
povinnost za odběr povrchových vod primárně do podnikatelského prostředí 
těžebních společností, kdy navrhovatel v důvodové zprávě uvádí: 
 
„Bezplatný odběr povrchové vody pro předmětný účel je neoprávněnou 
podporou ziskového podnikání a poškozuje správu vodních toků, správu 
povodí i ostatní odběratele povrchové vody. Z hlediska bilance vody v 
povodí nejdou takto vzniklá jezera jakkoliv vodohospodářsky využívat. 
Cílem je zajistit postavení těžebních společností jako soukromých subjektů 
v souladu s principem „uživatel platí“. Využíváním přírodního zdroje – 
povrchové vody – řeší tyto společnosti své povinnosti stanovené horním 
zákonem, na jejichž splnění jsou povinny vytvářet finanční rezervy.“ 
Navrhovatel se při odůvodnění návrhu zákona v této části tedy omezil 
pouze na konstatování existence neoprávněné podpory a blíže se danou 
problematikou zjevně nezabýval. Z důvodové zprávy k návrhu zákona není 
rovněž vůbec patrný důvod odklonu od dosavadní politiky státu ve vztahu k 
provedení sanace a rekultivace těžbou dotčeného území hydrickou cestou. 
Stávající znění příslušných ustanovení vodního zákona vyjímající Zatápění 
zbytkových jam z poplatkové povinnosti za odběr povrchových vod, resp. 
stanovující platby pouze za účelem pokrytí nezbytných nákladů k odběru 
povrchových vod, totiž zákonodárce odůvodňoval snahou omezit dopad za 
odstranění škod minulosti na životním prostředí 
na subjekty odpovědné za provedení sanace a rekultivace těžbou 
dotčeného území (k tomu blíže důvodová zpráva k zákonu č. 20/2004 Sb., 
novely vodního zákona). 
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Tvrzení uvedené v důvodové zprávě, podle kterého není možné jezera 
vzniklá Zatopením zbytkových jam z hlediska bilance vody v povodí jakkoliv 
vodohospodářsky využívat, je nepodložené a nepravdivé. Záleží vždy na 
konkrétních místních podmínkách, v rámci nichž vodní nádrž Zatopením 
zbytkových jam vznikne. Budoucí jezera mohou plnit různorodou funkci 
vodního díla, a to např. funkci zásobní, retenční, krajinotvornou, ale i např. 
estetickou. Nelze vyloučit, že vzniklá nádrž může plnit rovněž funkci zdroje 
pitné vody. Vodní nádrže mohou rovněž plnit funkci pro vědu a výzkum 
(výzkum zabývající se dopady zatopených zbytkových jam na lokální klima, 
kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy).  
 
Důvodová zpráva k předkládanému návrhu postrádá jakékoli bližší vyčíslení 
nákladů zvoleného postupu, vyhodnocení dopadů těchto změn na trh 
nerostných surovin, a vůbec bližší zdůvodnění odstranění limitace 
poplatkové povinnosti. Takový postup je v rozporu s pravidly pro přípravu 
právních předpisů. 

konkrétní zásadní Připomínky 
 
1) Připomínka k bodu 6, § 10 odst. 1 
Upozorňujeme na významné zpřísnění požadavků na provozní evidenci 
nakládání s vodami provedené snížením limitního množství odebrané vody, 
při jehož dosažení vznikne povinnost toto množství měřit a předávat o něm 
informace správci povodí. Z materiálu není totiž zřejmé, kolika nových 
uživatelů vody se povinnost dotkne a jak je administrativně zatíží a jak 
budou tuto zvýšenou administrativní zátěž zvládat podniky povodí. 
Z odůvodnění této úpravy v důvodové zprávě vyplývá, že je potřeba těmito 
údaji disponovat zejména v době napjaté hydrologické situace tak, aby bylo 
možné přijímat opatření v době sucha k zajištění disponibilního množství a 
provádět realistické operativní řízení. Pravidlo je však nastaveno 
universálně bez ohledu na skutečnou hydrologickou situaci, v rámci 
předejití navyšování administrativní zátěže je proto třeba důsledně zvážit, 
zda je toto zpřísnění skutečně nutné a zda jej neaplikovat např. pouze 
v obdobích, kdy bude vyhlášeno období sucha. 

Vysvětleno 
Zavedení povinnosti měření množství 
odebírané vody u odběratelů se 
sníženými limity, pokud odběratelé 
ještě neměří, znamená jednorázovou 
investici do vodoměru s dálkovým 
přenosem dat nebo záznamovým 
zařízením v jednotkách tisíc Kč. Při 
nákupu pouze vodoměru je nutné 
počítat s odečtem na konci každého 
měsíce. Vodoměry jsou přitom 
obdobné jako u domácností, které 
odebírají vodu z veřejného vodovodu, 
což se týká 95% obyvatel republiky.  
Předání informace o odběru 
za uplynulý rok pro správce povodí 
bude zajištěno prostřednictvím 
formuláře ISPOP 1x ročně, kdy 
vyplnění je otázkou hodiny.  
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Důvodová zpráva je v tomto smyslu 
doplněna. 

2) Připomínka k bodu 14, § 21 odst. 7 
S návrhem nesouhlasíme. Požadujeme bod vypustit. 
 
Odůvodnění k bodu 2): 
Správce povodí není kontrolní orgán, nesmí mít stejné pravomoci jako 
vodoprávní úřad nebo inspekce. V řadě případů je finančně zainteresován 
na činnosti provozovatelů (dodávka vody) a neomezeným oprávněním 
vstupu do cizích objektů bez odůvodnění a pověření kontrolního orgánu se 
může dostat k citlivým obchodním a jiným údajům a skutečnostem. Toto 
nemá s cílem novely (boj proti suchu) nic společného. V podstatě je takto 
správce povodí jako podnikatelský subjekt postaven na úroveň kontrolního 
orgánu, ale bez potřebné nezávislosti.  

Vysvětleno 
Nejedná se o kontrolní činnost, která 
spadá pod kontrolní řád, ale o činnosti 
souvisejí se zjišťováním a hodnocením 
stavu povrchových a podzemních vod 
podle § 21 vodního zákona, které 
provádějí správci povodí a pověřené 
odborné subjekty. K zajištění plnění 
jejich povinností je třeba upravit postup 
při vstupu na cizí pozemky a do 
objektů.  
Ustanovení § 114 odst. 1 a 2 bylo 
změněno zákonem č. 64/2014 Sb., tato 
změna však nebyla promítnuta do § 21 
odst. 7, který na § 114 odkazuje. Návrh 
tedy napravuje dříve způsobenou 
chybu. 
 
§ 21 odst. 7 je upraven takto:  
 „Zaměstnanci správců povodí a 
pověřených odborných subjektů 
a) jsou oprávněni při výkonu své 
činnosti, včetně odběru vzorků 
povrchových a podzemních vod, 
v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, 
popřípadě vjíždět na cizí pozemky a 
dále vstupovat do cizích objektů 
užívaných pro podnikatelskou činnost 
nebo provozování jiné hospodářské 
činnosti, pokud k tomu není třeba 
povolení podle jiných právních 
předpisů, 
b) jsou povinni prokazovat se 
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průkazem totožnosti a služebním 
průkazem správce povodí nebo 
pověřeného odborného subjektu a před 
vstupem do cizích objektů informovat 
oprávněného nebo uživatele.“ 

3) Připomínka k bodu 32, § 57 
Požadujeme změnový bod bez náhrady vypustit, tzn. ponechat stávající 
znění § 57. 
Odůvodnění k bodu 3): 
Návrh předkladatele významným způsobem ovlivní efektivitu fungování 
MVE, které jsou součástí vodních děl (jezů) ve vlastnictví jiné subjektu 
(zpravidla správce vodního toku), případně MVE ležících v blízkosti vodních 
děl (nádrží a přehrad), neboť již v současnosti se provoz mnoha z nich, 
zejm. v důsledku klimatických podmínek posledních let, pohybuje na hranici 
rentability. Návrh předkladatele může ohrožovat samotnou existenci 
stávajících MVE a rozhodně nepřispěje ke zvyšování podílu MVE na výrobě 
elektrické energie, a tedy k plnění cílů pro OZE. Tento návrh tak vytváří 
právní nejistotu při využívání stávajících MVE, protože mění pravidla 
v průběhu investičního horizontu (institut výjimky již od roku 2001 (5 MW) a 
od r. 2004 byla podpora rozšířena na zdroje do 10 MW) a zároveň vytváří 
bariéru rozvoji nových MVE. Je nutné si rovněž uvědomit skutečnost, že 
výroba elektřiny z MVE je podporovanou výrobou a navrhované vypuštění 
výjimky tak de facto znamená, že provozovatelé MVE budou působit pouze 
jako mezičlánek při předání části této podpory podnikům povodí. 

Akceptováno 
Novelizační bod 32 je z návrhu 
vypuštěn. 

4) Připomínka k bodu 43, § 87a 
Požadujeme ve smyslu odůvodnění upřesnit, které subjekty jsou uživateli 
vody a jak bude stanovována jejich významnost. 
 
Odůvodnění k bodu 4): 
Pojem „uživatel vody“ je z hlediska vodního zákona nejasný termín, který 
není nikde v zákoně definován. Tento termín se v dřívějších zněních 
zákona používal výhradně v souvislosti s tzv. plány povodí, v aktuálním 
znění zákona se tento termín vyskytuje ve stejné souvislosti pouze v § 25. 
Pojem není obsažen ani definován v nově navrhované hlavě X zákona, 

Vysvětleno 
Definice jak významných, tak uživatelů 
vody, je uvedena v důvodové zprávě. 
Vzhledem k tomu, že definice 
v právním předpise síly zákona musí 
být přesná bez možností různých i 
protichůdných výkladů, není možné 
tento text do zákona zařadit. 
Nejsme si vědomi rizika, které by 
mohlo plynout z toho, že tato definice 
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přičemž by bylo legitimní jeho definici spatřovat v § 87a – Vymezení pojmů. 
Z důvodu určitosti zákona považujeme definování tohoto pojmu v obecné 
rovině za nezbytné. Nepostačí, že seznam konkrétních uživatelů vody bude 
součástí plánů pro sucho podle § 87b odst. 3 písm. a) zákona, protože 
absence obecného vymezení tohoto pojmu v zákoně ponechává zcela na 
libovůli zpracovatelů plánů pro sucho, kdo bude do seznamu zařazen a kdo 
nikoliv. Z hlediska právní jistoty subjektů, jejichž práv se plány sucha budou 
dotýkat (s dopady např. do ustanovení § 87g a § 87h), ale také z hlediska 
návodu postupu pro zpracovatele plánů sucha je zařazení tohoto doplnění 
nepochybně žádoucí. S výše uvedeným pak velmi úzce souvisí absence 
definice parametrů pro stanovení významnosti jednotlivých uživatelů. 

v textu zákona chybí. Systém je 
nastaven tak, že pokud je někdo pro 
území významným uživatelem, není 
prakticky možné bez něj sestavit plán 
pro sucho (správnímu orgánu by 
chyběly informace) a ani není možné 
pak informovaně rozhodovat. 

5) Připomínka k bodu 43, § 87b odst. 4 
V § 87 odstavci 4 požadujeme za písmeno a) doplnit nové písmeno b), 
které zní: „b) výroba elektřiny a tepla, která nejsou kritickou infrastrukturou 
ve smyslu písm. a)“. Stávající písmena b) až e) se označují jako c) až f). 
Celý odst. 4 by pak zněl takto: 
 
(4) Stanovení jednotlivých opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody 
v plánu pro sucho musí odpovídat významu způsobu užití vody. Tyto 
způsoby užití vody se stanoví postupně od nejvýznamnějšího k méně 
významným takto:  
a) zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících 
krizové řízení60) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, 
b) výroba elektřiny a tepla, která nejsou kritickou infrastrukturou ve smyslu 
písm. a), 
c) zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
d) živočišná zemědělská výroba a ekologická funkce vody, 
e) hospodářské využití, 
f) ostatní využití. 
 
Odůvodnění k bodu 5): 
Požadujeme do hierarchie výčtu doplnit explicitně rovněž výrobu elektřiny a 
tepla. V případě výroben elektřiny a tepla, které nespadají do kritické 
infrastruktury ve smyslu písm. a), je třeba skutečně zvážit, jaké priority mají 
mít. Je nutné vzít v potaz výrobu elektřiny a tepla rovněž u menších zřízení, 

Vysvětleno 
Uvedenou výrobu lze zahrnout pod 
písmeno a) provozy poskytující 
nezbytné služby v případě, že bude 
takto na konkrétním území a 
v konkrétním čase definována, jak 
uvádíte v odůvodnění. 
Je doplněno do důvodové zprávy. 
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než která svými parametry naplní požadavky na kritickou infrastrukturu. 
Rovněž menší výrobny elektřiny se podílejí na stabilizaci elektrizační 
soustavy a umožňují tedy dodávku elektrické energie nezbytným prvkům 
kritické infrastruktury ale i dále uvedeným odvětvím. Rovněž výrobu tepla 
nelze zejména v zimním období opomíjet, protože je třeba dodávat teplo 
obyvatelstvu. Stanovení priority na druhé nejvyšší úrovni (před zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou) považujeme za logické neboť absolutní většina 
dodávek pitné vody je realizována tlakovou dodávkou s nuceným čerpáním, 
které jako zdroj používá elektřinu. Stejně tak další systémy (mj. i 
integrovaný záchranný systém) se bez elektřiny v případě nouze neobejde. 
Změna je tedy pouze logickou úpravou priorit v právním předpisu 
odpovídající technické konstrukci celého systému. 

6) Připomínka k bodu 43, § 87c odst. 2 a § 87d odst. 2 
V §87c požadujeme upravit bod 2) takto:  
 
„(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace obecní úřad obce s 
rozšířenou působností projedná s obcemi, Hasičským záchranným 
sborem České republiky, významnými provozovateli vodovodů 
v působnosti obce s rozšířenou působností  a uživateli vody 
významnými pro dané území ve správním obvodu této obce s 
rozšířenou působností. Plán pro sucho pro správní obvod obce s 
rozšířenou působností musí být v souladu s plánem pro sucho kraje. 
Soulad potvrzuje příslušný krajský úřad. Plán pro sucho následně 
obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán pro sucho stává 
platným.“ 
 
V §87d požadujeme upravit bod 2) takto:  
 
„(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná s 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním 
obvodu, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem 
České republiky, zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody 
významnými pro území příslušného kraje, významnými provozovateli 
vodovodů v působnosti kraje, Ministerstvem zemědělství a 

Vysvětleno 
Uvedení provozovatelé patří mezi 
uživatele vody významné pro dané 
území, jak uvádí důvodová zpráva. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



146 

Ministerstvem životního prostředí. Plán pro sucho pro území kraje 
musí být v souladu s plánem pro sucho ostatních krajů. Plán pro 
sucho po odsouhlasení Ministerstvem zemědělství zveřejní krajský 
úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán pro 
sucho stává platným.“ 
 
Odůvodnění k bodu 6): Výčet subjektů, s nimiž je nutno plán pro sucho 
projednat by se měl týkat i provozovatelů vodovodů, jichž se může 
významně dotknout a kteří mají zároveň povinnost vůči obyvatelstvu 
zásobování vodou. 

7) Připomínka k bodu 43, § 87g 
 

Požadujeme upravit znění § 87g následovně: 
„….K jednání komise pro sucho může přizve starosta obce s rozšířenou 
působností zejména uživatele vody významné pro dané území a zástupce 
dotčených obcí. …….“ 
 
Připomínka k bodu 43, § 87h 
Požadujeme upravit znění § 87 h následovně: 
 
„….K jednání komise pro sucho může přizve hejtman kraje zejména 
uživatele vody významné pro dané území a zástupce dotčených obcí 
s rozšířenou působností. …….“ 
 
Odůvodnění k bodům 7):  
§87 g) a §87 h) upravují složení komisí pro sucho s tím, že starosta/hejtman 
jmenuje zástupce vyjmenovaných subjektů a může přizvat významné 
uživatele vody. Podle návrhu předkladatele nemusí předseda příslušné 
komise pozvat žádného uživatele vody, nebo jen některé z nich, což ve 
svých důsledcích může vést k pochybnostem o nestranném jednání a 
rozhodování komise.  Je samozřejmé, že veřejný zájem na hospodaření 
s vodou zejména v období sucha je a musí být prioritní, nicméně 
navrhované znění dává prostor, resp. nevylučuje, aby v rámci jednání 
komise byly zohledněny pouze zájmy některých významných uživatelů vody 
v daném území, kteří jsou například zároveň členy komise. Vzhledem 

Akceptováno částečně 
Text je upraven takto: „K jednání 
komise pro sucho kraje hejtman kraje 
přizve zejména dotčené uživatele vody 
významné pro dané území a zástupce 
dotčený obcí s rozšířenou působností.“ 
(Komise na úrovni ORP nebudou 
zřizovány.) 
V této fázi bude komise pro sucho 
rozhodovat jako správní orgán a je 
pouze na jejím uvážení kdo další se 
bude jednání komise účastnit. Bude 
přizván ten, jehož se bude týkat 
připravované opatření a není nutné, 
aby byli přizváni všichni významní 
uživatelé vody na všechna jednání. 
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k tomu, že v takto kritických situacích bude nezbytné hledat kompromis 
mezi různými společenskými, ekonomickými a ekologickými zájmy, jeví se 
s ohledem na znalosti toku a zejména používané výrobní technologii jako 
nezbytné, aby mohli významní uživatelé vody přispět svými zkušenostmi a 
znalostmi k diskuzi komise a participovat na hledání konsenzu. Přímá 
konzultativní účast zvyšuje ztotožnění uživatelů vod s opatřeními přijatými 
komisí a podporuje rovněž jejich legitimitu. Z uvedeného důvodu 
požadujeme, aby byli významní uživatelé vody vždy přizváni k jednání 
komise. 

8) Připomínka k bodu 43, § 87m 
 

§ 87m ukládá v čl. 1 bodech e) a g) vlastníkům technického, respektive 
vodohospodářského majetku povinnost využívat či zprovozňovat zařízení, 
které ale musí být vázané na jejich technický stav. Požadujeme upravit 
následovně: 
 
„e) nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze 
záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, pokud je to technicky možné 
tak, aby bylo možné tento záložní zdroj využít 
 
g) nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho 
zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to 
technicky možné, nebo“ 
 
Odůvodnění k bodu 8) : Příslušný orgán musí respektovat technická 
omezení aktuálního stavu regulovaného zařízení 

Akceptováno 
Text upraven vložením textu „pokud je 
to technicky možné“ do písmene g) a 
e). 
 

9) Připomínka k bodu 43, § 87m 
 

V § 87m je nutné doplnit provázanost na financování uložených opatření 
obecným odkazem na pravidla, stanovená zákonem č. 240/2000 Sb. 
Požadujeme doplnit odstavec 6), který bude znít: 
 
„(6) Financování opatření probíhá v souladu s § 25 zákona č. 240/2000 
Sb.“ 

Akceptováno částečně 
Nelze odkázat na krizový zákon. 
Obdobně jako u povodní je do § 87k 
odst. 7 doplněn text: „Nezbytné 
náklady na opatření podle odst. 1 písm. 
e) a g) hradí kraj nebo stát v souladu 
s působností komise pro sucho.“ 
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Odůvodnění k bodu 9):  
novela zákona počítá s relevancí zákona o krizovém řízení a tedy i v oblasti 
financování vyvolaných opatření je nutné postupovat shodně. 

10) Připomínka k bodu 43, § 87m 
 

V §87m požadujeme doplnit bod 7) který bude znít:  
 
„(7) Komise pro sucho je povinna při vydávání rozhodnutí zohlednit 
případy, kdy uživatelé vody významní pro dané území realizovali 
technologická opatření pro znovuvyužití odpadních vod s celoročním 
provozem.“ 
 
Odůvodnění k bodu 10):  
Je nutné doplnit novelizační ustanovení, které umožní v rámci jednotlivých 
rozhodnutí zohledňovat ty konkrétní uživatele vody, kteří prokazatelně 
realizovali opatření pro úspory vody, konkrétně recyklační opatření, která 
prokazatelně a dlouhodobě sníží odběry vody. 

Vysvětleno 
Není vhodné pouze v této části 
vodního zákona takto konkrétně 
stanovit, k čemu správní orgán při 
rozhodování přihlíží. Na základě zásad 
správního rozhodování by měl brát 
v potaz všechny okolnosti, tedy i tuto.  
 
 

11) Připomínka k bodu 45 a 46, § 101 odst. 3 písm. c) a odst. 4  
 

Požadujeme bez náhrady vypustit bod 45 a v bodě 46 požadujeme vypustit 
text: „se slova „zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po 
těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem 
vodního toku,“ zrušují a“. 
Znění § 101 odst. 3 a 4 bude po přijetí navrhované úpravy následující: 
 
(3) Cena za odběr povrchové vody se stanoví zvlášť pro účely užití  
a) průtočného chlazení parních turbín,  
b) zemědělských závlah,  
c) zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) v 
případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody; tato cena nesmí 
překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na tuto 
činnost vzniknou,  
d) ostatních odběrů. 

Akceptováno 
Novelizační bod 45 je z návrhu 
vypuštěn. 
 
Text „zatápění umělých prohlubní 
terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo 
převádění vody správcem vodního 
toku“ bude v § 101 odst. 4 ponechán. 
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(4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství 
povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je 
menší nebo rovno 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se 
též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro 
napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění umělých 
prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání 
nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení 
výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných 
koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný 
biotop rostlin a živočichů, pro zachování mezinárodně významných 
mokřadů v lužních lesích, pro postřikování skladovaného dříví vodou, 
pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou 
nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu 
zemědělských plodin, včetně školkařských výpěstků. Okalovými vodami pro 
zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku 
za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.  
 
Odůvodnění k bodu 11): 
(k bodu 45.) Ustanovení § 101 odst. 4 vodního zákona stanoví taxativní 
výčet odběrů povrchové vody, ze které se poplatek neplatí. V první řadě je 
jím odběr povrchové vody v malém rozsahu, tj. v množství odebrané 
povrchové vody menším nebo rovným 6.000 m3 za kalendářní rok nebo 
menším nebo rovným 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Od 
úhrad poplatků za odběr povrchových vod je pak dále osvobozen zákonem 
definovaný okruh činností dle účelu užití odebrané povrchové vody. Návrh 
změny vodního zákona z textu § 101 odst. 4 vypouští slova „zatápění 
umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující 
čerpání nebo převádění vody správcem vodního toku,“ a zároveň do něj 
vkládá slova „pro zachování mezinárodně významných mokřadů v lužních 
lesích, pro postřikování skladovaného dříví vodou.“ Nově tak má být 
v plném rozsahu zpoplatněno Zatápění zbytkových jam, zatímco odběr 
vody pro zachování mezinárodně významných mokřadů v lužních lesích a 
pro postřikování skladového dříví vodou má být od poplatku za odběr 
povrchové vody osvobozeno. 
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Navrhované zpoplatnění každého odběru povrchové vody pro účely 
Zatápění zbytkových jam bez ohledu na způsob jeho provádění není 
akceptovatelné. Předně je třeba navrhovanou úpravu posoudit ve vztahu 
k plochám již dotčeným hornickou činností podle zákona č. 61/1998 Sb., 
zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o hornické činnosti“), 
a dále rovněž ve vztahu k plochám, jež budou teprve v budoucnu hornickou 
činností zasaženy. 
 
Nejprve je třeba zasadit navrhovanou změnu poplatkové povinnosti za 
odběr povrchové vody na Zatápění zbytkových jam podle § 101 vodního 
zákona do kontextu horního zákona a zákona o hornické činnosti.  
 
Dobývání výhradních ložisek nerostů (těžba nerostů) je podle ustanovení 
§ 2 zákona o hornické činnosti jedním z druhů hornických činností. Jeho 
provádění povoluje obvodní báňský úřad v souladu s ustanovením § 10 
odst. 1 zákona o hornické činnosti v rámci řízení o povolení otvírky, přípravy 
a dobývání. Podkladem pro vydání povolení hornické činnosti prováděné 
formou otvírky, přípravy a dobývání (otvírka, příprava a dobývání dále jen 
„OPD“, povolení otvírky, přípravy a dobývání dále jen „Povolení OPD“) je 
žádost těžební společnosti předložená příslušnému obvodnímu báňskému 
úřadu spolu s plánem otvírky, přípravy a dobývaní (dále jen „POPD“) a 
předepsanou dokumentací, jež je blíže specifikována mj. v ustanovení § 6 
vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1998 Sb., o hospodárném 
využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a 
ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
právních předpisů (dále jen „vyhláška 104/1988 Sb.“). 
 
Těžební společností vypracovaný POPD vymezuje v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky 104/1988 Sb. veškeré podrobnosti týkající se zahájení, průběhu 
i ukončení hornické činnosti (mj. způsob OPD, dobývací metody, generální 
svahy skrývky, umístění staveb a zejména plán sanace a rekultivace území 
dotčeného těžbou – dále jen „Plán SaR“). Plán SaR musí v souladu 
s bodem 1.6 přílohy č. 3 vyhlášky 104/1988 Sb. obsahovat jak za a) 
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technický plán a harmonogram prací, tak za b) vyčíslení předpokládaných 
nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci 
pozemků dotčených vlivem dobývání, tak za c) návrh na vytvoření 
potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření (dále je 
„Rezervy SaR“). 
 
Finální rozhodnutí o tom, jak má být sanace a rekultivace provedena, je pak 
výsledkem složitých procesů, při kterých se stát (zastoupený mj. správními 
orgány), těžební společnost, obec, v jejímž územním obvodu má být 
hornická činnost vykonávána a také právnické a fyzické osoby, jejichž práva 
a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, 
shodnou na řešení, které je následně potvrzeno v Povolení OPD. Povolení 
OPD tak stvrzuje POPD včetně Plánu SaR s vyčíslením tvorby potřebných 
finančních rezerv, na němž se subjekty řízení shodly vycházejíce z aktuálně 
účinné legislativy. 
 
Vydaným rozhodnutím o Povolení OPD jsou účastníci řízení (stejně jako 
jejich právní nástupci) vázáni. Hornická činnost prováděná formou OPD 
musí být vykonávána v souladu s ním, tzn., že pokud pravomocné Povolení 
OPD ukládá provedení hydrické rekultivace formou Zatápění zbytkových 
jam, musí být rekultivace tímto způsobem provedena.  
 
Je na místě poznamenat, že aktuálně účinné znění vodního zákona 
rozlišuje dvě formy provádění rekultivace vodní cestou: 
 

1. zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) v případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění 
vody, přičemž tento způsob odběru vody podléhá na základě 
ustanovení § 101 odst. 3 písm. c) poplatkové povinnosti, kdy cena 
za odběr povrchové vody nesmí překročit výši provozních nákladů, 
které správci vodního toku na tuto činnost vzniknou; 
 

2. zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě 
nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem 
vodního toku (dále jen „Zatápění zbytkových jam gravitačním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



152 

způsobem“), které je v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 
vodního zákona bezplatné. 

  
Navrhovaná změna § 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona ve spojení se 
změnou § 101 odst. 4 vodního zákona zavádí zpoplatnění odběru 
povrchové vody pro účely Zatápění zbytkových jam v plném rozsahu bez 
ohledu na způsob jeho provádění. Tímto návrhem je ukládána povinnost 
hradit poplatek za odběr povrchové vody i těm těžebním společnostem, jež 
jsou pravomocným Povolením OPD zavázány provést SaR Zatápěním 
zbytkových jam. Dodatečně jsou tak všem těmto společnostem měněny 
podmínky provádění SaR uložením dalších poplatkových povinností. 
Navrhovanou změnu § 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona ve spojení se 
změnou § 101 odst. 4 vodního zákona lze považovat za nepřípustnou, 
neboť porušuje ústavní princip zákazu retroaktivního působení právních 
norem. V jejím důsledku by totiž bylo nedovoleným způsobem zasaženo do 
právní jistoty a legitimního očekávání dotčených těžebních společností, 
které při zpracování POPD s poplatkem za odběr povrchové vody 
nekalkulovaly a tudíž ho nemohly nijak zohlednit (a to například i úplným 
upuštěním od daného podnikatelského záměru). 
 
Ve vztahu k dobývacím prostorům, pro něž dosud nebylo vydáno 
pravomocné Povolení OPD, platí následující: 
 
Jak uvádí vlastní text Koncepce ochrany, jsou „vodní zdroje ČR prakticky 
závislé na množství a rozdělení atmosférických srážek a naprostá většina 
vodních zdrojů závisí na zadržení a akumulaci vody na našem území. […] 
Návrh Koncepce vyžaduje komplexní přístup, založený na kombinaci 
opatření na straně zvyšování disponibilního množství vody v jednotlivých 
částech hydrologického cyklu, opatření na snižování spotřeby vody a 
opatření na ovlivňování její jakosti na straně společnosti.“1 Z uvedeného je 
zřejmé, že budování zadržovacích vodních systémů v rámci vodního 
hospodářství je v celospolečenském zájmu. Provádění hydrické rekultivace 
je jedním ze způsobů vzniku takových zádržných vodních rezervoárů, proto 

                                            
1  Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 24.  července 2017, kap. 1 Úvod 
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je podpora tohoto způsobu rekultivace zbytkových jam po těžbě nerostných 
surovin zájmem celé společnosti, nikoliv jen zájmem těžební společnosti, jíž 
je dobývací prostor stanoven. Navrhovaná změna § 101 odst. 4 vodního 
zákona, tj. vynětí „zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po 
těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem 
vodního toku“ z výjimek z poplatkové povinnosti za odběr povrchové vody, 
stejně jako odstranění limitů z ustanovení § 101 odst. 3 písm. c) však 
směřuje k opačnému cíli. Uložení povinnosti platit poplatek za odběr 
povrchové vody při Zatápění zbytkových jam nutně povede ke zvýšení 
nákladů na provedení hydrické rekultivace, což může těžební společnosti 
od realizace této formy rekultivace ve svém důsledku odrazovat a motivovat 
je k realizaci jiných forem rekultivací. Přitom je nepopiratelné, že hydrická 
rekultivace je pro krajinu přínosná nejen z hlediska vodohospodářství, ale i 
v celé řadě dalších oblastí (podporuje biodiverzitu přírody, obnovu a rozvoj 
dosud neatraktivních regionů z hlediska sportovního a rekreačního využití, 
možnost energetického využití naakumulovaných vod /PVE/, chov ryb a 
rybolov). Jak se ukázalo na příkladech napuštěných jezer Barbora, Milada a 
Most, hluboká jezera vzniklá Zaplavením zbytkových jam mají výborné 
samočistící schopnosti. U výše uvedených jezer došlo již v průběhu 
napouštění ke stavu oligotrofie vod, kdy voda obsahuje málo rozpuštěných 
živin, je průzračná a velmi bohatá na různost životních forem. Jde tedy o 
podporu konkrétního způsobu zahlazování následků těžby, která má oproti 
jiným značné pozitivní externality, např. i zadržováním vody v krajině nebo 
ovlivnění mikroklimatu. Je třeba se na budoucí jezera dívat i jinak, než jen 
vodohospodářsky (ekologické přínosy, přínosy pro veřejnost). 
 
Důvody pro zachování osvobození Zatápění zbytkových jam od poplatku za 
odběr povrchové vody jsou vedle výše zdůvodněného obecného zájmu na 
provádění hydrických rekultivací dále následující: 

• Obecně je třeba poplatky chápat jako účelové peněžité plnění, které 
je vybíráno jako vyrovnání za poskytnutí individuální výhody (srov. 
nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/08), a jehož výše by 
měla odpovídat ekvivalentu poskytnuté hodnoty. Zatápění 
zbytkových jam však nelze vnímat jako získávání individuální 
výhody pro těžební společnosti, neboť ty jsou při provádění 
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schválené hydrické rekultivace k odběru povrchové vody povinny, 
aniž by tím pro sebe získávaly jakoukoli protihodnotu. Těžební 
společnosti vázané pravomocným Povolením OPD již nemají 
možnost vlastním rozhodnutím odběr vody vyloučit či omezit. 
Zatápění zbytkových jam pro ně nepředstavuje zdroj příjmu, není 
jejich podnikatelskou činností.  

• Sama Koncepce ochrany zdůrazňuje, že hlavní funkcí poplatků 
v oblasti vodohospodářství ve vztahu k zajištění ochrany a kvality 
vod by měla být funkce motivační, nikoliv fiskální. Poplatky by měly 
uživatele zejména motivovat k šetrnému využívání zdrojů vody. 
V případě provádění rekultivace hydrickou cestou se však 
o využívání vodních zdrojů nejedná, voda se z krajiny neztrácí, není 
zužitkovávána, není z ní brán prospěch, pouze se zadržuje v nově 
vznikající vodní nádrži.  

• Při Zatápění zbytkových jam gravitačním způsobem nevznikají státu 
náklady související s odběrem vody z povrchových zdrojů. Náklady 
na Zatápění zbytkových jam čerpáním nebo převáděním vody jsou i 
za současné právní úpravy kompenzovány. 

• Podle Koncepce ochrany mají být hlavním finančním zdrojem při 
realizaci Koncepce prostředky státního rozpočtu a (primárně) 
evropských fondů, nikoliv finanční zdroje získávané ze sektoru 
průmyslu a energetiky. Koncepce ochrany naopak vyzdvihuje 
potřebu „zavést nový systém financování vodního hospodářství, kde 
nebude zátěž jeho financování přenesena pouze na průmysl, 
energetiku a vodárenské společnosti.“2 Navrhovaná změna vodního 
zákona, která má být přijata právě k provedení Koncepce ochrany, 
však tuto myšlenku popírá, když průmyslu ukládá povinnost dalších 
finančních odvodů. 

 
V důvodové zprávě k navrhované novele vodního zákona (k § 101 odst. 4) 
je hodnoceno existující vynětí činnosti Zatápění zbytkových jam 
z poplatkové povinnosti za odběr povrchové vody jako „neoprávněná 

                                            
2  Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 24.  července 2017, kap. 5.2 Ekonomická 

opatření 
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podpora ziskového podnikání.“ Dále je uvedeno, že „Cílem je zajistit 
postavení těžebních společností jako soukromých subjektů v souladu 
s principem „uživatel platí“. Na druhé straně však novela ponechává 
osvobození od plateb za odběr vody pro takové činnosti, jako jsou výroba 
sněhu vodními děly nebo napouštění veřejných koupališť, tedy činnosti 
mající výrazně podnikatelský charakter. Takový závěr je jednoznačně 
v rozporu s principem rovnosti.  
 
Uvalení poplatkové povinnosti za odběr povrchové vody pro účely Zatápění 
zbytkových jam se jeví jako zcela účelová snaha ekonomicky postihnout 
těžební společnosti provádějící hornickou činnost prostřednictvím odvodu 
souvisejícího s touto činností pouze nepřímo, ačkoliv se na provádění 
hornické činnosti již tak váže řada přímých povinností finančního plnění 
(např. úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h horního zákona; úhrady 
z dobývacího prostoru podle § 33a horního zákona atd.). 
S ohledem na výzvy, před kterými Česká republika stojí v oblasti přípravy 
na dopady související se změnami klimatu, lze navrhované zpoplatnění 
považovat za velmi krátkozraké. 
 
Závěrem je nutné konstatovat, že ze strany předkladatele byl mimo jiné 
tento návrh úpravy § 101 a návrh úpravy § 57 již jednou předložen v rámci 
meziresortního připomínkového řízení k novele vodního zákona předložené 
do meziresortního připomínkového řízení již v roce 2015. Již v předchozím 
pokusu nebyl předkladatel úspěšný a změnu neprosadil, mimo jiné i proto 
(jak vyplývá z vypořádávací tabulky k této novele), že s těmito návrhy byl již 
tehdy vyjádřen nesouhlas ze strany mnohých obligatorních připomínkových 
míst konkrétně: MPO – nesouhlas, MF – nesouhlas, SMOČR – nesouhlas, 
MO – nesouhlas. 
 
(k bodu 45.) Principiální souvislosti k nedůvodnosti vyloučení osvobození 
Zatápění zbytkových jam z poplatkové povinnosti, které jsou rozvedeny v 
rámci připomínek k bodu 46 návrhu zákona, kterým se mění § 101 odst. 3 
písm. c) vodního zákona, jsou ve vztahu k připomínkám bodu 45 návrhu 
zákona, kterým se mění § 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona, stejné a je 
třeba na ně plně odkázat. Dále je třeba uvést, že limitace výše poplatkové 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



156 

povinnosti za odběr povrchové vody pro účely Zatápění zbytkových jam 
výší provozních nákladů na čerpání nebo převádění vody byla do vodního 
zákona doplněna v rámci jeho novelizace zákonem č.  20/2004 Sb., 
účinným ke dni 23.1.2004, a to doplněním ustanovení § 101 odst. 3 písm. c) 
o následující znění: „tato cena nesmí překročit výši provozních nákladů, 
které správci vodního toku na tuto činnost vzniknou,". Motivem pro limitaci 
poplatkové povinnosti byla podle důvodové zprávy k tomuto zákonu snaha 
„omezit dopad na subjekty odpovědné za odstranění škod minulosti na 
životním prostředí.“ Úplným odstraněním limitace poplatkové povinnosti 
navrhovanou novelou vodního zákona je nyní v rozporu s původní ideou 
tato odpovědnost na těžební společnosti přenášena, a to za situace, kdy 
k odstranění škod minulosti na životním prostředí ještě nedošlo. 

12) Připomínka k bodu 82, § 126 odst. 8 
 

Bod 82 bude nově znít: „82. V § 126 odst. 8 se text „§ 53,“ a text „nebo 
Česká inspekce životního prostředí“ se zrušují.   
Znění § 126 odst. 8 s vyznačením změn bude následující: 
(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 15, § 43 
odst. 2, § 44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 
2 a § 71 odst. 4 rozhoduje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního 
prostředí z moci úřední. 
 
Odůvodnění k bodu 12): 
Vzhledem k úpravě ustanovení požadujeme vypustit rovněž obsolentní 
ustanovení týkající se rozhodování České inspekce životního prostředí, 
která v žádném z odkazovaných řízení nerozhoduje, natož pak z moci 
úřední. 

Akceptováno 

13) Připomínka k bodu 84., Příloze č. 1 a §39 odst. 10 vodního zákona 
 

Na nakládání se sedimentovatelnými tuhými látkami uvedenými v příloze 
č.1 k tomuto zákonu a na látky a přípravky používané pro výrobu a 
čištění odpadních vod se nevztahují odstavce 2,4 a 5. 
 
Odůvodnění k bodu 13): 

Vysvětleno 
Připomínka nad rámec novely.  
 
Použitý text v připomínce neodpovídá 
platnému znění, které zní: „Na 
nakládání se sedimentovatelnými 
tuhými látkami uvedenými v příloze č. 1 
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K Příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.  - V rámci Ekoauditu - oblast voda 
(bod 4.) bylo s MPO a MŽP projednáno a dohodnuto, že specifikace zvlášť 
nebezpečných a nebezpečných látek bude upravena tak, aby z ní byly 
vyloučeny látky, které by naplňovaly definice, ale přitom jsou běžně 
používány ve vodárenství např. pro úpravu vody – jedná se např. o 
flokulanty. Návrh odpovídá návrhu MŽP na vyjmutí chemikálií pro úpravu 
vody z nebezpečných látek s negativním účinkem na kvalitu vody. 
Dalším možným řešením je uvedení výjimky např. v poznámce pod čarou 
pod přílohou č. 1 nebo definování nebezpečných látek přes bezpečnostní 
listy podle chemického zákona a v souladu se směrnicí EC 1907/2006. 

k tomuto zákonu se nevztahují 
odstavce 2, 4 a 5 vztahují odstavce 2, 
4 a 5 obdobně“.  
 
Částečně došlo ke zohlednění 
v poslední větě ustanovení § 39 odst. 4 
písm. d) vodního zákona: 
„v případě skladování hnojiv a výluhů 
z objemných krmiv nebo látek 
určených pro úpravu vody na vodu 
pitnou a pro čištění komunálních 
odpadních vod v nadzemních 
nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem 
největší nádrže v nich umístěné, se 
opakovaná zkouška těsnosti 
nepožaduje“. 

Zásadní připomínky nad rámec novelizovaných paragrafů: 
 
1) Do paragrafu 2a zákona 254/2001 Sb. v aktuálním znění, navrhujeme 
doplnit pojmy, které nejsou dle našeho názoru aktuálně dostatečně 
definovány. Jedná se o: 

a. ostatní vodní linie 
b. ekologický potenciál 

Akceptováno 
Pojem ostatní vodní linie zaveden na 
základě jiných připomínek. 
Pojem ekologický potenciál je vymezen 
v § 2 písm. b) vyhlášky č. 98/2011 Sb., 
o způsobu hodnocení stavu útvarů 
povrchových vod, způsobu hodnocení 
ekologického potenciálu silně 
ovlivněných a umělých útvarů 
povrchových vod a náležitostech 
programů zjišťování a hodnocení stavu 
povrchových vod, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2) Úprava §8 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. v aktuálním znění – 
v písmenu g) odstranit text „…,chránících stoky jednotné kanalizace před 
hydraulickým přetížením,…“. Výsledný text paragrafu by měl znít takto: 
 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
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g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových. 
 
Odůvodnění k bodu 2): 
Návrh reflektuje skutečnost, že pozměňovací návrh poslance Oklešťka 
(sněmovní tisk č. 930/2017) doplnil v rámci novelizace zákona o vodách 
v roce 2017 ustanovení, které zásadním způsobem negativně ovlivnilo 
právní jistotu vlastníků a provozovatelů veřejné kanalizace, neboť zavádí 
neproveditelnou povinnost získat povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových ze všech objektů, které jsou součástí čistíren odpadních 
vod. Přitom ani zákon č. 254/2001 Sb., ani zákon č. 274/2001 Sb. jako lex 
specialis pro obor veřejných vodovodů a kanalizací nediferencuje 
odlehčovací komory na síti a na čistírnách odpadních vod a objekty na 
čistírnách odpadních vod nejsou stavebně ani technicky připraveny pro 
zajištění základních povinně uváděných („vodoprávní úřad vždy stanoví“) 
podmínek případně vydávaných správních rozhodnutí – dle nařízení vlády 
č. 415/2001 Sb. jsou to: 

1. emisní limity,  
2. způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných 

odpadních vod a místo a způsob měření jejich objemu na výpusti, 
popřípadě i na přítoku do čistírny odpadních vod, 

3. způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle 
jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k 
vypouštění odpadních vod, způsob vyhodnocení výsledků rozborů 
jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení 
objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství 
vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly.  

Absolutní většina objektů (přepady z čerpacích stanic, ochranné prvky před 
a za primárním stupněm čištění) nejsou připraveny a nemohou být ani 
v budoucnosti bez zcela zásadních zásahů do vlastních konstrukčních 
prvků čistíren odpadních vod upraveny pro splnění výše uvedených 
podmínek. Případná realizace takových opatření by si mimo administrativní 
náročnost nově vydaných cca 10 000 nových rozhodnutí by si vyžádala 
období minimálně 5 let pro realizaci a investiční náklady pro obor veřejných 
vodovodů a kanalizací v řádu desítek miliard Kč s každoročními provozními 
náklady téměř jedné miliardy Kč, což přinese zvýšení cen stočného. Při této 

Dle dohody na jednání k vypořádání 
připomínek Ministerstvo životního 
prostředí navrhne novelizaci nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. v tom smyslu 
(patrně doplněním nového odstavce do 
§ 3), že pokud jsou odpadní vody 
z kanalizace vypouštěny do vod 
povrchových diskontinuálně v závislosti 
na srážkové činnosti, ustanovení o 
náležitostech povolení k vypouštění 
(tj. v zásadě odst. 1 a 2) se použijí 
pouze přiměřeně. Vodoprávní úřad 
stanoví v takovém povolení k nakládání 
s povrchovými vodami takové 
podmínky, které umožní získat 
dostatečné informace o množství a 
složení vypouštěných odpadních vod a 
zabezpečí postupné omezování 
vypouštěného znečištění do 
povrchových vod. 
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příležitosti upozorňujeme, že uvedený poslanecký pozměňovací návrh 
nebyl zhodnocen v rámci vyhodnocení dopadů, které je standardně 
požadováno pro každý legislativní návrh. 

3) Dále v rámci obecných komentářů konstatujeme, že není dostatečně 
řešena problematika financování dopadů hierarchicky vydávaných opatření 
obecné povahy - rušení stávajících povolení.  

Vysvětleno 
Podle ustanovení § 87k odst. 1 písm. 
b) komise pro sucho povolená 
nakládání s vodami bez náhrady 
upraví, omezí nebo zakáže. 

4) Připomínka k §39 odst. 4 písm. d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 
 
Navrhujeme upravit znění bodu d) takto: 
 
d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem 
stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet 
těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro 
dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek a v případě 
zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; těsnost 
nádrží určených pro skladování ropy nebo ropných produktů s minimálním 
objemem 1 000 m3 nebo používaných pro skladování ropy a ropných 
produktů podle zákona o nouzových zásobách ropy21b), zabezpečených 
nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod a 
kontinuálně sledovaných kontrolními systémy, jejichž výstupy jsou 
zaznamenávány a uchovávány do doby provedení bezprostředně 
následující zkoušky těsnosti, lze, pokud není výrobcem stanovena lhůta 
kratší, zkoušet nejméně jednou za 20 let; v případě skladování hnojiv a 
výluhů z objemných krmiv nebo závadných látek v nadzemních nádržích 
umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší 
nádrže v nich umístěné, nebo v nadzemních dvouplášťových nádržích, 
se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje, 
 
Odůvodnění k bodu 4): 
Původní znění zákona se vztahovalo pouze k hnojivům a výluhům 
z objemných krmiv, přičemž není důvod, aby se toto ustanovení 
nevztahovalo taktéž na ostatní závadné látky, neboť dvouplášťové nádrže 

Akceptováno částečně 
Tato úprava § 39 odst. 4 písm. d) byla 
dohodnuta na jednání k otázce 
Ekoauditu se zástupci MPO a 
dotčených organizací v červnu na 
MŽP. Podněty vzešlé z Ekoauditu byly 
schváleny usnesením vlády č. 9 dne 7. 
1. 2019. 
 
Navrhované znění poslední věty 
ustanovení § 39 odst. 4 písm. d) 
vodního zákona: 
„v případě skladování hnojiv a výluhů 
z objemných krmiv nebo látek 
určených pro úpravu vody na vodu 
pitnou a pro čištění komunálních 
odpadních vod v nadzemních 
nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem 
největší nádrže v nich umístěné, se 
opakovaná zkouška těsnosti 
nepožaduje“. 
 
Problematika dvouplášťových nádrží 
musí být přesně specifikována např. 
odkazem na příslušnou technickou 
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nebo nádrže jednoplášťové se záchytnou vanou díky své konstrukci 
znemožňují únik v nich skladovaných látek. V rámci Ekoauditu – oblast 
voda bylo s MPO a MŽP dohodnuto, že úprava ustanovení bude promítnuta 
do nejbližší novely zákona o vodách, protože dosavadní praxe nad míru 
přiměřenou zatěžuje podnikatele v případech, které jsou nadbytečné, neboť 
jsou provedena dostatečná ochranná opatření k zabrání vzniku škod již 
v realizaci skladovacích nádob.  
 
Pokud by návrh na vyjmutí všech závadných látek skladovaných ve 
dvouplášťových nádržích nebyl přijatelný, pak navrhujeme uvést alespoň 
výjimku pro látky a přípravky pro výrobu pitné vody a čištění odpadních 
vod. Pak by navrhovaný text zněl: 
 
„V případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv nebo látky a 
přípravky pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod v nadzemních 
nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem 
největší nádrže v nich umístěné, nebo v nadzemních dvouplášťových 
nádržích, se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje“. 

normu ČSN, podrobnější specifikace 
by pak měla být uvedena v prováděcí, 
tzv. havarijní vyhlášce č. 450/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ke všem podnětům z Ekoauditu byla 
připojena tato poznámka: „Novela bude 
vázána na změny v legislativě EU, 
zejména diskutovanou revizi Rámcové 
směrnice o vodách 2000/60/ES a 
úpravu prioritních látek dle směrnice 
2008/105/ES ve znění 2013/39/EU“. 
Podrobná úprava § 39 o související 
havarijní vyhlášky tedy není 
předmětem této novely. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Neuplatnili připomínky.  

 Veřejný ochránce práv 1. Část první, čl. I, k bodu 43 [§ 87m odst. 1 písm. f)] 
Existují historická vodoprávní povolení, ve kterých není minimální 
zůstatkový průtok („MZP“) stanoven. Navrhuji proto dané ustanovení 
přeformulovat tak, aby se netýkalo pouze „stanovených“ hodnot MZP, jak je 
v navrhovaném ustanovení uvedeno, ale aby bylo možné upravit MZP 
obecně v návaznosti na všechna vydaná povolení k nakládání s vodami. 

Akceptováno 
Text upraven. 
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Tato připomínka je zásadní. 
2. Část první, čl. I, k bodu 48 (§ 104 odst. 9) 
Při příležitosti novelizace daného ustanovení navrhuji jeho doplnění o 
úpravu postupu vodoprávních úřadů při vydávání stanovisek k územně 
plánovací dokumentaci („ÚPD“). 
V letech 2014 až 2017 jsem se zabývala problematikou umísťování staveb 
do záplavových území (mimo aktivní zónu). Pověření pracovníci Kanceláře 
komunikovali v té souvislosti se všemi správci povodí (státní podniky Labe, 
Moravy, Odry, Ohře a Vltavy). Ukázalo se, že je v praxi jako nedostatek 
vnímána skutečnost, že se správci povodí není konzultována podoba ÚPD, 
která přitom výrazně ovlivňuje budoucí možnost umísťování staveb do 
záplavového území a tím i charakter inundačního území.  
Podle stavebního a vodního zákona uplatňují k ÚPD stanoviska vodoprávní 
úřady. S ohledem na výše uvedené se jeví jako vhodné doplnit právní 
úpravu v tom směru, aby stanovisko k ÚPD vodoprávní úřad vydal až po 
dohodě s příslušným správcem povodí, resp. poté, co si k ÚPD vyžádá 
stanovisko od příslušného správce povodí. 
Pokud by to předkladatel novely považoval za systematičtější a vhodnější, 
bylo by možné výše zmíněnou právní úpravu zakomponovat také do § 54, 
namísto do § 104 vodního zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec novely. 
 
Po novele stavebního zákona účinné 
od 1.1.2018 jsou správci povodí o 
projednávání návrhů územně plánovací 
dokumentace vyrozumíváni jako 
oprávněný investor podle § 23a 
stavebního zákona. 

 Středočeský kraj Zásadní připomínky: 
 
Obecná připomínka 
 
Především je třeba konstatovat, že novela vodního zákona a především 
vyhotovení Plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody (dále „Plán pro 
sucho“, případně „Plán“) a přijímání opatření při nedostatku vody bude pro 
kraje významnou finanční a administrativní zátěží.  

Vysvětleno 
Pro pořízení plánu pro sucho na úrovni 
kraje se předpokládá finanční podpora 
ze státního rozpočtu. 

Připomínky k jednotlivým ustanovením 
 
§ 87b odst. 3  

Vysvětleno 
Vzhledem k požadavkům na obecnou 
formulaci právních předpisů není 
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Toto ustanovení uvádí požadované náležitosti, které musí Plán pro sucho 
zahrnovat. Požadované náležitosti jsou však příliš obecné a při zpracování 
plánů tak může docházet k výrazným rozdílům ve zpracování. V důvodové 
zprávě je uvedeno, že konkrétní podobu plánu pro sucho stanoví Metodika 
pro přípravu Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Citovaná 
metodika však není závazná. Konkrétní podoba Plánu pro sucho musí 
vyplývat přímo ze zákona. 

možné sepsat všechny požadované 
náležitosti do zákona. Metodika se 
zpracovává souběžně s přípravou 
návrhu novely VZ a odráží z odborného 
hlediska nejlepší možné řešení daného 
problému, které jsme takto dopředu 
schopni nadefinovat. Pokud povinný 
subjekt nebude metodiku respektovat, 
půjde to jen k jeho tíži. 

§ 87c 
 
Plán pro sucho může obecní úřad s rozšířenou působností zpracovat, 
avšak nemusí. V případě, že budou Plán pro sucho zpracovávat pouze 
některé ORP, nebude záležitost řešena koncepčně a nebude zajištěna 
návaznost opatření. Již v současné době lze s vysokou pravděpodobností 
uvést, že pokud nebude dána povinnost zpracování Plánu pro všechna 
ORP, řada těchto ORP, a to i těch, které bývají postihnuty suchem, 
nebudou Plán z finančních důvodů pořizovat. S tím souvisí § 87g, podle 
kterého starosta zřizuje komisi pro sucho pouze v případě, že má 
vyhotoven Plán pro sucho. 

Vysvětleno 
Plán pro sucho bude pořizován pouze 
na krajské a celostátní úrovni. 
 

§ 87m  
 
Ustanovení uvádí, že opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody 
vydává Komise pro sucho formou rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. 
Jedná se např. o omezení obecného nakládání s vodami, povolené 
nakládání s vodami, omezení užívání pitné vody z vodovodu či nařízení 
mimořádné manipulace na vodním díle. V případě, že nebude zřízena 
komise pro sucho ORP, bude uvedená opatření vydávat i na území ORP 
krajská Komise pro sucho.  Jedná se o významnou administrativní zátěž 
krajů. Navíc krajský vodoprávní úřad, který by podklady pro vydání opatření 
připravoval, nedisponuje platnými povoleními k nakládání s vodami či 
manipulačními řády, jejichž platnost by měl omezovat. Vyžádání si 
podkladů od příslušného úřadu je v případě stavu nedostatku vody 
nepřijatelně administrativně zdlouhavé. Ukládání výše uvedených opatření 

Vysvětleno 
Znalost platných povolení k nakládání 
s vodami (zejména půjde o velké a 
významné např. odběratele, u kterých 
by vůbec mohlo připadat v úvahu 
omezení) a další informace, které 
mohou pomoci se zvládáním sucha a 
stavu nedostatku vody budou 
promítnuty v plánu pro sucho, který se                 
zpracovává předem.   
Do návrhu je doplněno ustanovení 
o povinnosti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností poskytnout 
krajskému úřadu součinnost a údaje 
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by mělo být ponecháno v kompetenci příslušných vodoprávních orgánů, 
které disponují veškerými nezbytnými podklady a v případě potřeby 
vydávají omezující opatření dostatečně operativně.  

potřebné pro pořízení a aktualizaci 
plánu pro sucho a pro činnost komise 
pro sucho.    

§ 87m odst. 1 písm. e) a g)  
 
Mělo by být přesně definováno, co je povinností vlastníka technického 
zařízení pro odběr vody a vlastníka vodohospodářského zařízení, a to 
přímo v zákoně. Je možné, že nařízení zprovoznění potřebného 
vodohospodářského zařízení bude obnášet vyšší finanční prostředky, které 
bude následně povinen hradit ze svých zdrojů kraj. Nemělo by docházet 
k tomu, že kraj bude v rámci vydaných opatření hradit vlastníkovi majetku 
náklady spojené např. s dlouhodobě zanedbanou údržbou. Metodika pro 
přípravu Plánů pro zvládání sucha a nedostatku sice uvádí, že navržená 
opatření nezahrnují, mimo jiné, údržbu, opravy a modernizaci zdrojů vody a 
dalších zařízení. V jakém rozsahu bude hradit zprovoznění technického 
zařízení Komise pro sucho a v jakém rozsahu vlastník infrastruktury, by 
mělo být zakotveno přímo v zákoně, aby nedocházelo ke sporům. Metodika 
citovaná v důvodové zprávě není závazná. 

Akceptováno 
V § 87k je doplněn odst. 7 „Nezbytné 
náklady na opatření podle odst. 1 písm. 
e) a g) hradí kraj nebo stát v souladu 
s působností komise pro sucho“. 

 Jihočeský kraj  Zásadní připomínka č. 1: 
 
§5a 
do navrženého textu doplnit: „na základě podkladů, požadavků  
a stanovisek příslušného dotčeného orgánu státní správy“  
 
text §5a po jeho doplnění: 
 
Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného 
využívání včetně vymezování ploch vhodných k vsakování srážkových vod 
a k výsadbě veřejné zeleně a realizaci vodních prvků za účelem snižování 
teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují 
orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace 
na základě podkladů, požadavků a stanovisek příslušného dotčeného 
orgánu státní správy.  
 

Akceptováno 
Ve smyslu připomínky a na základě 
dalších připomínek je ustanovení § 5a 
navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
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Odůvodnění: 
Připomínka vychází z faktu, že v procesech územního plánování je svěřena 
ochrana veřejných zájmů nejen orgánům územního plánování, ale i 
příslušným dotčeným orgánům a proto nelze povinnost zohledňovat cíle 
uvedené v návrhu novely ponechat pouze na orgánech územního 
plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací, ale je nutno 
stanovit povinnost předávat podklady a chránit výše uvedené zájmy právě 
těmito dotčenými orgány. Orgánu územního plánování nejsou předávány 
veškeré odborné podklady, jejich vyhodnocení a uplatnění v územně 
plánovací dokumentaci by mělo být úkolem především dotčeného orgánu. 
Orgánu územního plánování je zákonem svěřena koordinace jednotlivých 
zájmů v území.   

prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 
 

Zásadní připomínka č. 2: 
§ 87c, §87d a § 87e – ke zveřejňování plánů pro sucho způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Navrhujeme, aby celý plán pro sucho nebyl 
zveřejňován, protože obsahuje zásadní informace, které mohou být 
zneužity, a tím v době problémů se zásobením pitnou vodou může dojít 
k celkovému zhroucení tohoto systému. 
 
Odůvodnění:  
Plány pro sucho ve své  základní části podle § 87b odst. 3 písm. a) 
obsahují m.j. popis vodních zdrojů včetně záložních a jejich případné 
zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů vody a zásobování vodou, 
seznam a popis technických zařízení využitelných k řešení stavu 
nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané území a 
v grafické části podle § 87b odst. 3 písm. c) m.j. obsahuje mapy nebo 
plány, na kterých jsou zakreslena zejména území ohrožená suchem, 
vodohospodářské a vodárenské soustavy, zdroje a úpravny vody. Tyto 
informace mohou být zneužity např. teroristy. Krajský úřad ani v případě 
PRVKÚKu na svých internetových stránkách nezveřejňuje část týkající se 
nouzového zásobování vodou, byť se jedná v tomto případě o koncepční 
materiál, ale domníváme se, že informace tohoto typu by neměly být zcela 
veřejně přístupné, neboť jejich případných zneužitím dojde ke kolapsu 
systému nouzového zásobování vodou. Obdobná situace pak může nastat 
v případě zveřejňování plánů pro sucho, kde již budou vymezeny dokonce i 

Vysvětleno 
Plán pro sucho bude obsahovat pouze 
informace, které je možné zveřejnit 
vzhledem k citlivé povaze daných 
informací. 
 
Zveřejnením se má docílit co nejširší 
informovanosti o možnostech řešení 
nedostatku vody, aby se dotčené 
subjekty mohly dopředu připravit na 
možná omezení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



165 

konkrétně v mapách prvky vodohospodářské infrastruktury. Může dojít ke 
zneužití zveřejněných informací a ke zhroucení celého systému, tím, že 
budou vyřazeny jak vodních zdroje běžně užívané, tak i záložní. V souladu 
s § 87b odst. 4 písm. a) má plán pro sucho obsahovat také opatření, 
odpovídající významu způsobu užití vody včetně zajištění funkčnosti 
kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení.  Pokud 
tato zásadní připomínka nebude akceptována, bude nejspíš nutné vyčkat 
na dobu, kdy k nějakému fatálnímu zásahu do vodních zdrojů nebo celých 
vodárenských soustav dojde a budou díky nedostatku pitné vody 
bezprostředně ohroženy životy lidí. 

Závěr 
Zásadní připomínka č. 1 § 5a vkládá do vodního zákona úkol pro orgány 
územního plánování, avšak tento úkol lze zvládat pouze ve spolupráci 
s jinými orgány, které jsou v rámci pořizování územně plánovací 
dokumentace dotčenými orgány. Zásadní připomínka č. 2 ke zveřejňování 
plánů pro sucho vychází z principu předběžné opatrnosti. 

Akceptováno viz. výše. 

Plzeňský kraj Zásadní připomínky: 
1. Ke znění bodu 38. (§ 61 odst. 10-14) – považujeme za zatěžující pro 
vodoprávní úřady naplňovat novou evidenci, nešlo by tuto evidenci provádět 
v rámci CRVE? 

Vysvětleno 
Vlastníkům vodních děl dle 
navrhovaného znění stále zůstává 
povinnost provádět TBD v původním 
rozsahu, včetně předávání zápisů 
z prohlídek a hodnotících zpráv 
vodoprávnímu úřadu. Navrhované 
znění nově zavádí způsob evidování 
těchto zaslaných zpráv a termínů tak, 
aby bylo možno sledovat, zda je TBD 
skutečně prováděno v povinných 
intervalech. Nejde tedy o zvýšení 
administrativní zátěže, ale naopak 
o zjednodušení a zpřehlednění již 
zavedených povinností. Blíže povinnost 
předávat údaje bude upravena 
vyhláškou Ministerstva zemědělství. 
Toto nelze provádět v rámci CRVE, 
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není to účelné, proto je zaváděna nová 
evidence. 

2. Ke znění bodu 43.  
Navrhujeme sjednocení posouzení plánu ORP a plánu pro území kraje, v § 
87c odst. 2 potvrzuje kraj soulad plánu ORP s plánem kraje a v § 87d odst. 
2 odsouhlasuje plán pro sucho kraje Ministerstvo zemědělství. 
 
 
 
 
 
Navrhujeme doplnit, aby zprávy o průběhu stavu nedostatku vody (§ 87o) 
zpracovávané orgánem pro sucho obce s rozšířenou působností zaslali též 
krajskému úřadu. 

 
Vysvětleno 
V případě plánu pro sucho kraje 
nebude s čím potvrzovat soulad, 
protože plán pro sucho pro území ČR 
bude zpracováván až na základě 
krajských plánů. Proto je uvedeno, že 
plán „pouze“ odsouhlasují ministerstva. 
 
Vysvětleno 
Komise pro sucho budou zřizovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni.  

3. K čl. II bodu 2. Přechodných ustanovení: 
Navrhujeme lhůtu pro zpracování plánu pro sucho 24 měsíců i pro krajské 
úřady (stejně jako pro MZE), dle našeho názoru bude muset proběhnout 
veřejná zakázka a není možné ji během 1 roku stihnout včetně 
odsouhlasení Ministerstvem zemědělství a posouzení SEA 

Akceptováno 

4. Ke znění části třetí – změně zákona o vodovodech a kanalizacích  
Navrhujeme v § 26 odst. 2 písm. b) nahradit číslici „9“ číslicí „8“ – v zákoně 
je uveden chybný odkaz na ustanovení zákona, podle kterého je možné 
uložit povinnost připojit se na kanalizaci. 
 
Navrhujeme toto znění § 34 odst. 5 -  „Přestupky projednává v rozsahu své 
působnosti obec s rozšířenou působností nebo krajský úřad.  Přestupky na 
území vojenských újezdů projednají újezdní úřady a ve druhém stupni 
Ministerstvo obrany.“  - tímto zněním by bylo obdobně jako ve vodním 
zákoně zajištěno, že kdo kontroluje, ten ukládá sankce a nemuselo by 
docházet k předávání zjištěných skutečností mezi ORP a krajskými úřady.  
 
Navrhujeme v § 13 odst. 2 vypustit znění druhé věty a následně vypustit § 
28 odst. 2 písm. b) a dosavadní ustanovení pod písmeny c) a d) označit 
jako b) a d)  – zhodnocení, zda po úpravě surová voda zaručuje zdravotní 

Akceptováno 
 
 
 
Neakceptováno 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Vlastníci vodohospodářské 
infrastruktury jsou především města a 
obce, proto je nevhodné, aby o jejich 
přestupcích rozhodovaly jejich 
vodoprávní úřady. 
 
Neakceptováno 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Je nutné sledovat kvalitu vody surové 
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nezávadnost je zejména v kompetenci krajské hygienické stanice, která 
vydává výjimky podle zákona o ochraně veřejného zdraví (viz § 3 odst. 4 
zákona č. 258/200 Sb.). Považujeme tudíž udělování výjimek vodoprávním 
úřadem za nadbytečné. 

vody využívané pro účely úpravy na 
vodu pitnou. Podle zákona č. 274/2001 
Sb. musí surová voda splňovat 
požadavky na její jakost ve vazbě na 
metody úpravy na vodu pitnou. 
Uvedená skutečnost má rovněž vazbu 
na PRVKÚK. 

Připomínky: 
1. Ke znění bodu 1. (§ 5 odst. 3) – na jakém základě bude vodoprávní 
úřad posuzovat technickou neproveditelnost způsobu odvádění odpadních 
vod a možnost zasakování srážkových vod, když např. v předloženém 
projektu nebude zmínka o posouzení uvedených variant (respektive bude 
pouze uvedeno, že ostatní varianty nejsou technicky proveditelné) 
odkanalizování, nebo zpracování povrchových vod bez posouzení 
hydrogeologa? 

Vysvětleno 
Vodoprávní úřad by měl mít místní 
znalosti a zkušenosti z povolování 
jiných staveb, případně může 
požadovat doplnění předložených 
podkladů.  
 
Technickou neproveditelnost je třeba 
posuzovat vždy s ohledem na 
konkrétní případ. O technické 
neproveditelnosti hovoří např. i 
ustanovení § 3 odst. 8 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, umožňující obecnímu 
úřadu rozhodnutím uložit vlastníkům 
pozemků či staveb povinnost připojit se 
na kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné.  Ač to zákon 
výslovně nestanoví, při posuzování 
technické možnosti připojení na 
kanalizaci či možnosti přímého čištění 
odpadních vod s následným 
vypouštěním do vod povrchových nebo 
podzemních, je nutné zohlednit také 
zásadu proporcionality (srov. § 2 odst. 
3 správního řádu). Nelze např. vydat 
rozhodnutí o povinnosti připojit se na 
kanalizaci podle § 3 odst. 8 zákona 
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č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, pokud by takové 
rozhodnutí bylo zcela zjevně 
nepřiměřené okolnostem konkrétního 
případu.   
 
Za technickou neproveditelnost se 
považuje i nepřiměřenost nákladů, 
neboť jasně plyne z principu 
přiměřenosti a posuzuje se vždy 
společně s technickou proveditelností.  
(Viz také rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu ze dne 8. 12. 2016, č. 
j. 5 As 257/2015-32, podle kterého 
jedním z korektivů, který může být 
podstatný z hlediska zásady 
proporcionality, je posouzení, zda 
zřízení přípojky není zjevně a již ze 
samotné podstaty a okolností 
konkrétního případu naprosto 
nepřiměřené a extrémně nákladné. V 
takovém případě rovněž nelze hovořit o 
technické možnosti realizace ve smyslu 
§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a 
kanalizacích). 

2. Navrhujeme v § 67 odst. 3 nahradit slovo „stanoví“ slovním spojením 
„může stanovit“ – považujeme povinnost stanovení omezujících podmínek 
pro všechna stanovená záplavová území (a to dle znění od 1. 1. 2019) i 
zpětně za nekoncepční, vodoprávní úřad stanoví záplavové území na návrh 
správce vodního toku a není zřejmé, jak stanoví bez návrhu správce 
vodního toku omezující podmínky. Mělo by buď být součástí návrhu na 
stanovení záplavového území současně, nebo kde je to potřeba. V 
minulosti stanovená omezení se v praxi neosvědčila. Není jasná 
kompetence ke stanovení těchto omezujících podmínek, dle našeho názoru 
u všech vodních toků je v kompetenci obcí s rozšířenou působností, a to i u 

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
 
Vodoprávní úřad stanovuje záplavové 
území, aby upozornil subjekty 
v dotčeném území na možnost 
zaplavení území při povodni. V návrhu 
záplavového území jsou k dispozici i 
informace o pravděpodobnosti výskytu 
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vodních toků, kde stanoví záplavové území krajský úřad, jelikož není přímo 
uvedena kompetence v § 107 a patří tudíž do zbytkové kompetence ORP. 

povodně (Q5, Q20, Q100 a Q500), 
hloubkách a rychlostech povodňové 
vlny. Součástí vydaného opatření 
obecné povahy ke stanovení 
záplavového území proto musí být 
kromě informace o rozsahu záplavy i 
omezující podmínky pro stávající či 
budoucí uživatele tohoto území (např. 
zpracování povodňového plánu 
nemovitosti, její zabezpečení před 
hydrostatickým i hydrodynamickým 
účinkem povodňové vlny či 
zabezpečení movitých věcí před 
odplavením s možností poškození 
třetích osob). 
Ustanovení se týká pouze nově 
stanovených nebo aktualizovaných 
záplavových územích – nepředpokládá 
se samostatné vydávání omezujících 
podmínek pro všechna stanovená 
záplavová území (ani zpětně). 
Při stanovení záplavového území 
na významném vodním toku krajským 
úřadem se předpokládá součinnost 
s dotčenými ORP při stanovení 
omezujících podmínek. Správce povodí 
či správce vodního toku má odborníky 
na vodní hospodářství, ale není 
odpovědný za veřejnou správu (státní 
správu či samosprávu), a proto mohou 
spolupracovat, ale nemohou navrhovat 
omezující podmínky. 

3. Ke znění bodu 46. - § 101 odst. 4 – navrhujeme vyškrtnout „pro 
postřikování skladovaného dříví vodou“ – nevidíme důvod pro další výjimky 
z poplatkové povinnosti. 

Vysvětleno 
Postřikování skladovaného dříví vodou 
se využívá při likvidaci následků 
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kalamitních jevů v lesích. Tento způsob 
využití vody odpovídá povaze ostatních 
činností osvobozených z platby za 
odběr povrchové vody. 

4. Navrhujeme doplnit kompetence ke stanovení podmínek dle § 67 
odst. 3 do § 107 odst. o) v případech, kdy je krajský úřad příslušný ke 
stanovení záplavového území 

Akceptováno 
§ 107 odst. 1 písm. o) zní:  
„stanovovat na návrh správce povodí 
rozsah záplavových území 
významných vodních toků a jejich 
aktivní zóny, ukládat jim správci 
povodí zpracování takového návrhu a 
stanovovat v těchto záplavových 
územích omezující podmínky podle 
§ 67 odst. 3," 

5. Navrhujeme doplnit do kompetence § 107 nové ustanovení:  
z) stanovit výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu u ochranného pásma vodního 
zdroje I. stupně v případech, kdy je příslušný ke stanovení ochranných 
pásem – tím by tato kompetence přešla z ORP na krajské úřady v těch 
případech, kdy krajský úřad ochranné pásmo stanovil. 

Akceptováno 
V § 107 odst. 1 písm. v) je na konci 
vložen text: „a stanovovat výjimky ze 
zákazu vstupu a vjezdu do ochranného 
pásma vodního zdroje I. stupně 
v případech, kdy je příslušný ke 
stanovení ochranného pásma,“.  
 

6. Navrhujeme v § 115 odst. 8 za slovo rozhodnutím doplnit „nebo 
opatřením obecné povahy“ – krajský úřad je názoru, že zejména v případě 
velkých přehrad, či soustav vodních nádrží může mít schválení 
manipulačního řádu dopad na neurčitý počet účastníků řízení a to i do 
budoucna a opatření obecné povahy se jeví jako vhodnější forma 

Vysvětleno 
Manipulační řád předkládá ke 
schválení vlastník vodního díla, 
rozhodnutí o jeho schválení se tedy 
vydává konkrétní osobě. V případě 
oznamování vedlejším účastníkům 
řízení se postupuje podle správního 
řádu.  

7. Navrhujeme doplnit v Příloze 1 vodního zákona definici 
„perzistentní“ a „neperzistentní“ – výklad těchto látek způsobuje v praxi 
značné problémy, jelikož nikde tato definice není specifikována, a to ani v 

Vysvětleno 
Přesná definice persistentních resp. 
nepersistentních látek není stanovena, 
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odborné literatuře či normě, případně doplnit odkaz pod čarou na konkrétní 
normu, pokud existuje. 

ale používá se označení „zvlášť 
nebezpečná závadná látka“ (ZNZL) a 
jednotlivé ZNZL musí být uvedeny 
v NV č. 401/2015 Sb. 
 
Viz poslední věta části I přílohy č. 1:  
„Jednotlivé zvlášť nebezpečné 
závadné látky jsou uvedeny pod 
označením zvlášť nebezpečné 
závadné látky nebo prioritní 
nebezpečné látky v nařízení vlády 
vydaném podle § 39 odst. 3; ostatní 
látky náležející do uvedených skupin, 
ale v nařízení vlády neoznačené jako 
zvlášť nebezpečné závadné látky nebo 
prioritní nebezpečné látky, se považují 
za nebezpečné závadné látky.“ 

8. Ke znění části třetí – změně zákona o vodovodech a kanalizacích  
Navrhujeme v § 14 odst. 3 nahradit slovo „rozhodnutím“ slovem „opatřením 
obecné povahy“ – kanalizační řád je správním aktem, který zavazuje blíže 
neurčený okruh účastníků řízení (vlastníků nemovitostí připojených na 
kanalizaci), a to i do budoucna a proto je opatření obecné povahy 
vhodnějším správním aktem. 

Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec novely. 
 
Kanalizační řád předkládá ke schválení 
vlastník kanalizace, rozhodnutí o jeho 
schválení se tedy vydává konkrétní 
osobě. V případě oznamování 
vedlejším účastníkům řízení se 
postupuje podle správního řádu. 

 Karlovarský kraj   Připomínka: 
Návrh nového § 5a vodního zákona se týká povinností orgánů územního 
plánování. Měl by tedy být řešen ve stavebním zákoně, případně jiné 
legislativě primárně určené orgánům územního plánování.  
 
Odůvodnění: 
Jakým orgánům je svěřen výkon státní správy dle vodního zákona, je 
upraveno v § 104 odst. 1 vodního zákona. Orgán územního plánování zde 

Vysvětleno 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
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uveden není.     
 
Návrh nového znění: 
Návrh změny příslušného ustanovení stavebního zákona 

podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 

Připomínka: 
V § 21 odst. 2 písm. c) bodu 13. vodního zákona není dodrženo vzhledem 
k ostatním bodům písm. c) správné skloňování. 
 
Odůvodnění: 
Ostatní body jsou uvedeny ve druhém pádu. 
Např.: 
… evidence 
1. vodních toků… 
2. vodních útvarů… 
3. množství a jakosti… 
…. 
13. hlavní odvodňovací a hlavní závlahová zařízení… 
Pouze bod 13. je uveden v prvním pádu.  
 
Návrh nového znění: 
13. hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení (§ 56), 

Akceptováno 

Připomínka: 
V § 22 odst. 3 písm. e) vodního zákona není dodrženo vzhledem 
k ostatním písmenům správné skloňování. 
 
Odůvodnění: 
Ostatní písmena jsou uvedena ve druhém pádu. 
Např.: 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



173 

…evidenci 
a) vodních toků … 
b) odběrů povrchových … 
c) mezinárodních oblastí… 
…. 
e)  hlavní odvodňovací a hlavní závlahová zařízení… 

Pouze písm. e) je uvedeno v prvním pádu. 
 
Návrh nového znění: 
e) hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení (§ 56), 
Připomínka: 
Znění § 77 odst. 9 vodního zákona lze chápat tak, že povodňová komise 
zasedá spolu s krizovým štábem vždy.  Doporučujeme proto upravit 
odstavec 9 tak, aby bylo zřejmé, že tato povinnost platí pouze pro 
povodňové situace (srovnání viz § 39 odst. 2 a navrhovaný odst. 3 zákona 
č. 240/2000 Sb., krizový zákon). 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme upravit odstavec 9 tak, aby bylo zřejmé, že tato povinnost 
platí pouze v případě povodňových situací. 
 
Návrh nového znění: 
(9) Pokud během povodňové situace dojde k vyhlášení krizového stavu 
podle jiného právního předpisu34), zasedá příslušný krizový štáb a příslušná 
povodňová komise společně. Pravomoci povodňových orgánů tímto 
zůstávají nedotčeny. 

Vysvětleno 
Z hlediska jazykového i systematického 
výkladu (hlava IX Ochrana před 
povodněmi, díl 3 Povodňové orgány) 
není možné vykládat dané ustanovení 
jinak než tak, že povodňová komise 
zasedá spolu s krizovým štábem 
v případech, kdy je v době povodní 
vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový 
stav. 

Připomínka: 
K návrhu Hlavy X „Zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ 
navrhujeme, aby byla zpracována na stejném principu jako stávající Hlava 
IX „Ochrana před povodněmi“. 
 
Odůvodnění: 
Ve stávající Hlavě IX (povodně) jsou postupy a povinnosti pro zvládání 
povodní srozumitelně popsány a v praxi fungují. Proto by se obdobná Hlava 

Vysvětleno 
Na základě zkušeností s aplikací hlavy 
IX Ochrana před povodněmi bylo ke 
strukturování celé problematiky 
zvládání sucha a stavu nedostatku 
vody přistupováno. Sucho má však svá 
specifika (nemožnost stanovení 
konkrétního číselného údaje sucha, ale 
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X (sucho) svými principy neměla od Hlavy IX (povodně) odlišovat. 
 
Návrh nového znění: 
Viz některé následující připomínky. 

spíše poměřování zásob a potřeb vody, 
zasahování do vydaných povolení k 
nakládání s vodami, apod.), která se 
odrážejí právě v odlišné podobě hlavy 
X. 

Připomínka: 
§ 87m odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona – není uvedeno, kdo bude 
nositelem nákladů za realizaci nařízených opatření. 
 
Odůvodnění: 
V povodňové ochraně existuje samostatný § 86 a § 87 řešící náklady na 
opatření na ochranu před povodněmi, „suchá hlava“ takové ustanovení 
neobsahuje. 
 
Návrh nového znění: 
Doporučujeme navrhnout samostatné paragrafové ustanovení pro náklady 
na opatření při nedostatku vody. 

Akceptováno 
V § 87k je doplněn odst. 7 „Nezbytné 
náklady na opatření podle odst. 1 písm. 
e) a g) hradí kraj nebo stát v souladu 
s působností komise pro sucho.“ 

Připomínka: 
§ 87b odst. 1, resp. přechodná ustanovení bod 2. – plán pro zvládání 
sucha kraj nestihne do 12 měsíců zpracovat, protože na něj nebude mít 
v rozpočtu na r. 2019 dostatečné finanční prostředky. 
 
Odůvodnění: 
Rozpočet kraje na rok 2019, kdy se předpokládá účinnost projednávané 
novely vodního zákona, je již před konečným schválením v zastupitelstvu 
kraje, náklady zpracování plánů pro zvládání sucha se očekávají vysoké a 
tato položka již nebude moci být do rozpočtu kraje na r. 2019 zahrnuta. 
Doporučujeme pro kraje zřídit na státní úrovni vhodný dotační titul pro 
financování těchto plánů. 
 
Návrh nového znění: 
Čl. II bod 2. – ve znění uvedeném níže v následující připomínce. 
 
Čl. II. bod 1. Ministerstvo zemědělství…. nejpozději do 36 měsíců ode dne 

Akceptováno 
Lhůta změněna na 24 měsíců. 
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nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Připomínka: 
§ 87c odst. 1, resp. Čl. II bod 2. – obecní úřad s rozšířenou působností pro 
své území může zpracovat plán pro sucho: 
- není uvedeno, že toto může učinit až po zpracování krajského plánu pro 
sucho 
- co když území obce s rozš. působností vyžaduje dle dosavadních 
zkušeností zpracování plánu pro sucho, ale obec ho nezpracuje? 
 
Odůvodnění: 
Naše připomínka plyne z ust. § 87 c odst. 2, kdy krajský úřad musí potvrdit 
soulad plánu obce s rozš. působností s krajským plánem pro sucho. 
 
Dále považujeme za nutné někde stanovit podmínky pro nutnost zpracování 
plánu pro sucho pro území ORP v případech, kdy je to dle dosavadních 
zkušeností opravdu nutné. 
 
Návrh nového znění: 
Čl. II bod 2. – Kraj pořídí a zveřejní plán pro sucho pro území kraje 
nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obec 
s rozšířenou působností může pořídit a zveřejnit plán pro sucho pro své 
území až po zveřejnění plánu pro sucho pro území kraje. 

Vysvětleno 
Plány pro sucho budou zpracovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 

Připomínka: 
§ 87c odst. 1 (a Čl. II bod 2.) – plán pro sucho může pořídit obec 
s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá 
právní subjektivitu podstatnou pro zpracování smlouvy o dílo, financování 
apod. 
 
Odůvodnění: 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá právní subjektivitu, 
nemůže  uzavírat a vymáhat smlouvy o dílo a dílo financovat. 
 
Návrh nového znění: 
§ 87c odst. 1 – Plán pro sucho pro správní území obce s rozšířenou 

Vysvětleno 
Obce s rozšířenou působností nebudou 
plány pro sucho pořizovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



176 

působností může v přenesené působnosti pořídit příslušná obec 
s rozšířenou působností, a to ve spolupráci…    
Připomínka: 
§ 87d odst. 1 (a Čl. II bod 2.) – plán pro sucho musí pořídit kraj, krajský 
úřad nemá právní subjektivitu podstatnou pro zpracování smlouvy o dílo, 
financování apod. 
 
Odůvodnění: 
Krajský úřad nemá právní subjektivitu, nemůže  uzavírat a vymáhat 
smlouvy o dílo. 
 
Návrh nového znění: 
§ 87d odst. 1 – Plán pro sucho pro území kraje pořizuje a průběžně 
aktualizuje kraj v přenesené působnosti.  
 
Čl. II bod 2. – ve znění uvedeném v předchozí připomínce. 

Vysvětleno 
Návrh je v souladu s právními předpisy. 

Připomínka: 
§ 87f odst. 3 – neměla by nadřízeným orgánem komise pro sucho kraje být 
ústřední komise pro sucho, místo Ministerstva zemědělství nebo 
Ministerstva životního prostředí? 
 
Odůvodnění: 
Při porovnání s úpravou povodňové ochrany se domníváme, že by 
nadřízeným orgánem komise pro sucho kraje měla být ústřední komise pro 
sucho, nikoliv Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního 
prostředí. 
 
Návrh nového znění: 
§ 87f odst. 3 – Komise pro sucho neprodleně informuje…., nadřízeným 
správním orgánem komisi pro sucho kraje je ústřední komise pro sucho…. 

Vysvětleno 
Vysvětlení obsahuje důvodová zpráva.  

Připomínka: 
 
§ 87l odst. 1 – kdo vydá opatření pro území obce s rozšířenou působností 
v případě, že situace toto bude vyžadovat a ORP nebude mít komisi pro 

Vysvětleno 
Opatření bude vydávat vodoprávní 
úřad podle stávajících ustanovení (§ 6 
odst. 4, § 59 odst. 4 nebo § 109 odst. 1 
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sucho zřízenou (nebude mít ani plán pro sucho)? 
 
Odůvodnění: 
Naše odůvodnění plyne z naší připomínky k § 87c odst. 1. 

VZ). Vyhlásí-li komise pro sucho kraje  
stav nedostatku vody, bude vydávat 
opatření tato komise.  

Připomínka: 
§ 115 odst. 16 – jen administrativní chyba: „je“ místo „jsou“ 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o administrativní chybu – Žadatelem je osoba, která má být 
určena…. 
 
Návrh nového znění: 
viz odůvodnění 

Vysvětleno 
Ponecháno původní znění stávající 
právní úpravy. 

 Ústecký kraj  1. K čl. I bod. 1 materiálu 
Doporučujeme nahradit druhou větu daného ustanovení takto: „V § 5 odst. 
3 se věta první nahrazuje větami „Při provádění staveb 4) nebo jejich změn 
nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu 
užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním 
odpadních vod kanalizací, není-li tato v místě k dispozici, potom přímým 
čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových 
nebo podzemních v souladu s tímto zákonem. V případě technické 
neproveditelnosti způsobů podle věty první lze odpadní vody akumulovat v 
nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod 
na zařízení schválené pro jejich zneškodnění likvidaci. Dále jsou povinni 
zabezpečit zpracování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických 
srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním 
zákonem4) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na 
pozemku, anebo, není-li žádný z těchto způsobů zpracování srážkových 
vod možný, potom jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo 
kombinací těchto způsobů.“. 
 
Odůvodnění: 
Náhrada výrazu „likvidace“ výrazem „zneškodnění“ odpovídá zavedené 
terminologii vodního zákona používané ve vztahu k odpadním vodám. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 
2. K čl. I. bod. 43 materiálu – k § 87d odst. 2 
Doporučujeme nahradit v ust. § 87d odst. 2 druhou větu daného ustanovení 
takto: „Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná s 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, 
Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky, 
zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody významnými pro území 
příslušného kraje, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 
prostředí. Plán pro sucho pro území kraje musí být projednán se 
sousedními kraji a musí být v souladu s plánem pro sucho pro území 
České republiky. v souladu s plánem pro sucho ostatních krajů. Plán pro 
sucho po odsouhlasení Ministerstvem zemědělství zveřejní krajský úřad 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán pro sucho 
stává platným.“ 
 
Odůvodnění: 
Případné nesoulady mezi plány rovnocenné krajské úrovně (zejména např. 
v otázkách využívání sdílených vodních zdrojů) mohou být v principu 
úspěšně vyřešeny pouze z úrovně nadřazené. Proto požadavek na soulad 
plánu kraje s plány ostatních krajů nemusí být ze strany pořizovatele plánu 
kraje z podstaty věci vůbec splnitelný -  respektive ten plán kraje, který by 
byl pořízen jako první, by nemusel soulad s ostatními (později pořízenými) 
plány krajů osvědčovat vůbec, zatímco později zpracovávané plány by se 
musely plánům zpracovaným dříve naopak přizpůsobovat zcela 
jednostranně. Doporučujeme proto zvolit i v případě plánů krajů pro jejich 
koordinaci model analogický plánům ORP, tj. zajistit tuto koordinaci 
ověřením jejich souladu s nadřazeným plánem vyšší úrovně ze strany jeho 
pořizovatele a garanta (v tomto ohledu lze pro tuto roli Ministerstva 
zemědělství doplnit buď formulaci analogickou té, která je použita k roli 
krajů v §87c odst. 2, nebo i ponechat navrženou formulaci věty následující). 
 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Akceptováno částečně 
Formulace „plán pro sucho pro území 
kraje musí být v souladu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“ se nahradí 
formulací: „plán pro sucho pro území 
kraje nesmí být v rozporu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“.  
Projednání s ministerstvy zajistí 
rozhodnutí z nadřazené úrovně 
v případě nesouladu plánů pro sucho 
krajů. 
Cílem je zajistit soulad v případě 
zásobování vodou území kraje ze 
zdrojů ležících na území jiného kraje 
(tento ani nemusí být sousední). 
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3. K čl. I. bod. 43 materiálu – k § 87g a § 87h 
Doporučujeme do ust. § 87g a § 87h doplnit za první větu navrženého textu 
formulaci „: „Statut komise schvaluje rada obce s rozšířenou 
přenesenou působností (resp. rada kraje)“. 
 
Odůvodnění: 
Protože komisím je svěřena pravomoc rozhodovat ve správním řízení 
přezkoumatelným způsobem o právech a povinnostech osob, je třeba 
upravit podrobněji pravidla pro jejich činnost závazným statutem (otázka 
jednacího řádu, způsobu rozhodování ve sboru a postavení členů, otázky 
vedení spisů, otázky využívání technického a organizačního zázemí 
příslušné obce či kraje apod.). 
  
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Akceptováno  
Ve smyslu připomínky doplněn text: 
„Činnost komise pro sucho se řídí 
statutem, který schvaluje hejtman 
kraje“. 

4. K čl. I. bod. 43 materiálu – k § 87h 
Doporučujeme ust. § 87h doplnit třetí větu navrženého znění takto: „K 
jednání komise pro sucho může hejtman kraje přizvat zejména uživatele 
vody a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu významné pro 
dané území a zástupce dotčených obcí s rozšířenou působností.“ 
 
Odůvodnění: 
Provozovatelé skupinových a páteřních vodovodů a vodárenských soustav 
by měli být z praktických důvodů zastoupeni mezi přizvanými osobami. 
Nepovažujeme naproti tomu za úplně vhodné, aby jejich představitelé 
disponovali rozhodovací či hlasovací kompetencí v komisi. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 
S těmito subjekty se při jednání komise 
počítá tak, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě. 

 Liberecký kraj Vodní zákon, § 5a – zásadní připomínka: 
            odbor územního plánování a stavebního řádu 
Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného 
využívání včetně vymezování ploch vhodných k vsakování srážkových vod 
a k výsadbě veřejné zeleně a realizaci vodních prvků za účelem snižování 
teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují 
orgány územního plánování při pořizování územně plánovací 

Akceptováno 
Ve smyslu připomínky a na základě 
dalších připomínek je ustanovení § 5a 
navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
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dokumentace.“ 
 
Návrh: do stávajícího textu doplnit text tohoto znění, „na základě 
podkladů, požadavků a stanovisek doložených příslušným dotčeným 
orgánem na daném úseku“, takže text po jeho doplnění zní takto: 
 
Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného 
využívání včetně vymezování ploch vhodných k vsakování srážkových vod 
a k výsadbě veřejné zeleně a realizaci vodních prvků za účelem snižování 
teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují 
orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace 
na základě podkladů, požadavků a stanovisek doložených příslušným 
dotčeným orgánem na daném úseku.  
 
Odůvodnění: 
Připomínka vychází z faktu, že v procesech územního plánování je svěřena 
koordinace a ochrana veřejných zájmů orgánům územního plánování, ale 
hlavně příslušným dotčeným orgánům a proto nelze povinnost zohledňovat 
cíle uvedené v návrhu novely ponechat pouze na orgánech územního 
plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací. Formulace 
návrhu novely zakládá na možnou neopodstatněnou budoucí kritiku 
územních plánů, budou-li právě dotčené orgány příliš benevolentní. Při 
pořizování územního plánu nemá pořizovatel ani projektant kompetenci 
omezovat dotčené orgány v jejich stanoviscích. 

povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 
 

1) Zásadní připomínka k bodům 78, 79, 80 a 81 (§ 125 l, odst. 1,4 a 
5),  
 
Předmětná změna zákona o vodách ve společných ustanoveních k 
přestupkům § 125l  slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ 
nahrazuje slovy „vodoprávní úřad“. 
 
Uvedené ustanovení § 125 l navrhujeme ponechat v původním, 
nezměněném znění. 
 
 

Vysvětleno 
Navrhovanou změnou je dána 
kompetence k projednávání přestupků 
tomu správnímu orgánu, do jehož 
působnosti daná věc spadá. Je tedy 
napravena nekoncepčnost, ke které 
docházelo například v případě, kdy 
stavební povolení na vodní dílo bylo 
vydáváno vodoprávním úřadem kraje, 
avšak kompetence pro řešení 
přestupku při porušení podmínek 
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Odůvodnění: 
V současně platném znění zákona o vodách je projednávání přestupků v 
kompetenci ČIŽP a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 
Navrhovanou změnou by došlo k přenesení nové kompetence na krajské 
úřady, a to projednávání přestupků. S přenesením nové kompetence  
na krajské úřady nelze souhlasit a nevidíme důvod uvedené ustanovení 
125l měnit. 
Navíc v případě ČIŽP (jejíž hlavní  úlohou je kontrolní činnost) došlo  
„poplatkovou novelou“ vodního zákona (účinnost od 1.1.2019) ke snížení 
kompetencí (ČIŽP byla odebrána poplatková agenda a kompetence 
kontrolovat fyzické osoby). Proto navrhujeme, aby uvedené ustanovení 
zůstalo v současném znění, tzn. aby přestupky jako dosud byly 
projednávány ČIŽP a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.   
V hospodářském a finančním dopadu důvodové zprávy není dokonce ani 
zmiňováno posílení výkonu státní správy u krajských úřadů, což by zajisté 
nová kompetence projednávání přestupků vyžadovala. 

vydaného stavebního povolení byla 
dána do působnosti vodoprávního 
úřadu obce s rozšířenou působností. 
Působnost ČIŽP se navrženou úpravou 
nemění. 

2) Finanční dopad na kraj není řádně vyhodnocen.  
 
V důvodové zprávě  bod g) je uveden předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy s tím, že návrh zákona 
předpokládá dopad na rozpočty územních samosprávných celků a na státní 
rozpočet při pořizování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. 
Není zde zmiňováno posílení výkonu státní správy krajských úřadů z 
důvodu nové kompetence – projednávání přestupků. 
Finanční nárok v souvislosti s výkonem přenesené působnosti krajských 
úřadů není konkrétně vyčíslen.   

Akceptováno 
Doplněna důvodová zpráva o 
ekonomické dopady. 

K bodu 58 (k § 115 odst. 2) 
 
Uvedeným bodem se zpřesňuje kompetence Ministerstva zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanovit vyhláškou, ve 
kterých případech a které doklady je třeba doložit k žádostem o správní 
akty vodoprávních úřadů včetně povinnosti předkládat žádosti na 
formulářích dle této vyhlášky. 
  

Vysvětleno 
Jak je uvedeno, tímto bodem se 
zpřesňuje kompetence Ministerstva 
zemědělství ve spolupráci s 
Ministerstvem životního prostředí 
stanovit vyhláškou, ve kterých 
případech a které doklady je třeba 
doložit k žádostem o správní akty 
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Nová dokladová vyhláška č. 183/2018 Sb., je účinná od 1. 9. 2018. Není 
zřejmé, zda je plánována její novela, neboť tato vyhláška nezahrnuje 
výčet všech případů, pro které je stanoveno zmocnění v 
novelizovaném ustanovení § 115 odst. 2 (konkrétně závazné 
stanovisko vodoprávního úřadu), nebo zde jde o tiskovou chybu.   

vodoprávních úřadů včetně povinnosti 
předkládat žádosti na formulářích dle 
této vyhlášky.  
Následně po změně ustanovení § 115 
odst. 2 vodního zákona je možná 
změna příslušné vyhlášky. Postup, kdy 
by byla změněna nejprve vyhláška a až 
následně ustanovení zákona, které 
stanovuje kompetenci pro tvorbu a 
rozsah vyhlášky, není přípustný. 

 Královéhradecký kraj  zásadní připomínky: 
 
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích 
 

• K § 34 odst. 2 
 
Požadujeme změnit ustanovení § 34 odst. 2 následujícím způsobem: 
 
Přestupky podle § 32 odst. 1 až 6 a podle § 33 odst. 1 písm. a) až e) a g), 7 
a 8 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu došlo ke spáchání přestupku. Přestupky podle § 33 odst. 
1 písm. f), § 33 odst. 2 až 6 projednává krajský úřad, v jehož správním 
obvodu došlo ke spáchání přestupku. Přestupky na území vojenských 
újezdů projednají újezdní úřady a ve druhém stupni Ministerstvo obrany. 
 
Odůvodnění: 
Navržená změna zákona o vodovodech a kanalizacích reflektuje na 
pravidlo, kdo kontroluje (vydává povolení), projednává přestupek. Obdobná 
úprava je ostatně obsažena i v návrhu novely vodního zákona ve vztahu k § 
125 l odst. 1, 4 a 5 vodního zákona. Navržená změna odstraňuje 
nesystémové řešení kompetencí při ukládání přestupků za provoz 
vodovodů         a kanalizací bez nezbytného povolení k provozování. Nově 
tak budou moci projednávat přestupky krajské úřady, které takové povolení 
vydávají. Zdejší krajský úřad v návrhu vychází z dlouholetých zkušeností 
v dané oblasti s tím, že mnohdy je nucen dávat podněty podřízeným 

 
Akceptováno 
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vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností a následně si takové 
rozhodnutí sám přezkoumává. Pomineme-li otázky možné podjatosti, 
zkušenosti jsou takové, že mnohdy k řízením o uložení pokuty ani 
nedochází. Poté pak musí následovat ze strany krajského úřadu vůči 
vodoprávnímu úřadu opatření proti nečinnosti ve smyslu platných 
ustanovení právního řádu.  

Změna vodního zákona 
 
• Obecné připomínky  
 
Návrh obsahuje na několika místech pojem „ostatní vodní linie“. Tento 
pojem, ale není nikde vysvětlen. Dle našeho názoru nelze ve vodním 
zákoně pracovat s neurčitým pojmem. V důvodové zprávě se k danému 
tématu hovoří o „linii povrchových vod“, nikoli o ostatní vodní linii. 

 
Požadujeme tento pojem ve vodním zákoně definovat. 

Akceptováno 
§ 21 odst. 2 písm. c) bod 1 upraven 
následovně:   
„1. vodních toků a ostatních vodních 
linií a objektů na nich, hydrologických 
povodí vodních toků, hydrologických 
rajonů a vodních nádrží; pro účely 
tohoto zákona se ostatní vodní linií 
rozumí linie povrchové nebo podzemní 
vody, která nenaplňuje ustanovení § 43 
odst. 1 vodního zákona“. 
  

• K § 5 odst. 3 
 Požadujeme ponechat text v původní podobě. 
 

Odůvodnění: 
Není důvodu, aby zákon upřednostňoval vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních, či odvádění odpadních vod na centrální 
čistírnu odpadních vod před jejich akumulací v nepropustné jímce 
s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Akumulaci odpadních 
vod v žumpě připouští pouze v případě technické neproveditelnosti jiných 
způsobů odvádění či čištění odpadních vod ze staveb. Přitom v současné 
době prakticky neexistuje technicky neproveditelné odvádění či čištění 
odpadních vod ze staveb. Zde by mělo být případně použito např. slov 
„technické neproveditelnosti nebo ekonomické nepřijatelnosti“. Navíc 
navrhovaná úprava by umožňovala odvádění odpadních vod ze staveb 
jakoukoliv kanalizací, tj. i kanalizací, která není zakončena dostatečně 
účinnou a kapacitní čistírnou odpadních vod. 

Vysvětleno 
Jedná se o upřesnění stávajícího znění 
s tím, že je uvedena posloupnost 
posuzování vhodnosti možných 
způsobů řešení v souladu s vodním 
zákonem. Návrh reaguje na stále 
častěji se objevující jev hydrologického 
sucha.  
Ekonomikou nepřijatelnost není nutno 
zdůrazňovat - za technickou 
neproveditelnost se považuje i 
nepřiměřenost nákladů, neboť jasně 
plyne z principu přiměřenosti a 
posuzuje se vždy společně 
s technickou proveditelností.  (Viz např. 
rozhodnutí Nejvyššího správního 
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Navržený text v sobě obsahuje i neurčitý pojem – „zpracování povrchových 
vod“. 

soudu ze dne 8. 12. 2016, č. j. 5 As 
257/2015-32, podle kterého jedním z 
korektivů, který může být podstatný z 
hlediska zásady proporcionality, je 
posouzení, zda zřízení přípojky není 
zjevně a již ze samotné podstaty a 
okolností konkrétního případu naprosto 
nepřiměřené a extrémně nákladné. V 
takovém případě rovněž nelze hovořit o 
technické možnosti realizace ve smyslu 
§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a 
kanalizacích). 
 
Ustanovení bylo přeformulováno takto: 
„Při provádění staveb4) nebo jejich 
změn nebo změn jejich užívání je 
stavebník povinen podle charakteru a 
účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a 
odváděním odpadních vod kanalizací. 
Není-li kanalizace v místě k dispozici, 
potom přímým čištěním odpadních vod 
s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních 
v souladu s tímto zákonem. V případě 
technické neproveditelnosti způsobů 
podle věty první a druhé, lze odpadní 
vody akumulovat v nepropustné jímce 
(žumpě)4) s následným vyvážením 
akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich likvidaci. Dále je 
stavebník povinen zabezpečit omezení 
odtoku povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na 
tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) 
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v souladu se stavebním  zákonem4) 
akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, 
výparem, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů omezení odtoku srážkových 
vod možný či dostatečný, potom jejich 
zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů“. 

• K § 8 odst. 3 písm. g) 
Požadujeme v textu ustanovení vypustit slova „chránící stoky“, včetně čárky 
před těmito slovy a slova „před hydraulickým přetížením“, včetně čárky za 
těmito slovy s tím, že nový text § 8 odst. 3 písm. g) bude znít následovně: 
 
„k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace do 
vod povrchových.“ 
 
Odůvodnění: 
Zákonem č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb.,        o Státním fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů byl, mimo jiné, doplněn § 8 
odst. 3 o písmeno g). Podle tohoto nového ustanovení není třeba                
od 1. 1. 2019 povolení k nakládání s vodami k vypuštění odpadních vod z 
odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před 
hydraulickým přetížením, do vod povrchových. 
 
Zákon č. 113/2018 Sb., uvedl zcela správně do souladu se zákonem č. 
274/2001 Sb.,            o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon         o vodovodech a kanalizacích) 
v platném znění (dále i „zákon o VaK“), charakter odpadních vod 
odváděných kanalizací. Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o VaK platí, že 
„odvádí-li    se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o 
jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, 
nebo přípojkou stávají odpadními vodami“. Vodní zákon před účinností 
zákona č. 113/2018 Sb., odlišně od tohoto ustanovení § 2 odst. 2 zákona        

Neakceptováno 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma se v novele neupravuje. 
 
V současné době pokračuje projednání 
návrhu české technické normy 
„Odlehčovací komory“ s cílem 
dosažení shody a jejího vydání co 
nejdříve.  
 
Ministerstvo životního prostředí 
navrhne novelizaci nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. v tom smyslu (patrně 
doplněním nového odstavce do § 3), že 
pokud jsou odpadní vody z kanalizace 
vypouštěny do vod povrchových 
diskontinuálně v závislosti na srážkové 
činnosti, ustanovení o náležitostech 
povolení k vypouštění (tj. v zásadě 
odst. 1 a 2) se použijí pouze 
přiměřeně. Vodoprávní úřad stanoví v 
takovém povolení k nakládání s 
povrchovými vodami takové podmínky, 
které umožní získat dostatečné 
informace o množství a složení 
vypouštěných odpadních vod a 
zabezpečí postupné omezování 
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o VaK, srážkové vody v jednotné kanalizaci za odpadní vody nepovažoval.  
 
Vládní návrh novely vodního zákona, který byl přijat pod č. 113/2018 Sb., 
byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen jako 
sněmovní tisk 45/0. V tomto vládním návrhu novely vodního zákona zcela 
správně byla navržena novela ustanovení § 8 odst. 3 vodního zákona o 
písm. g), které znělo: „k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor 
jednotné kanalizace do vod povrchových“. Toto znění současně bylo 
součástí i návrhu novely vodního zákona, které prošlo vnějším 
připomínkovým procesem. Pokud je nám známo, vůči tomuto znění nebyly 
vzneseny připomínky.  
 
V procesu projednání novely vodního zákona v Poslanecké sněmovně 
došlo na 4. schůzi výboru pro životní prostředí, která se konala 14. února 
2018, k návrhu na změnu citovaného ustanovení, a to do dnešní přijaté 
podoby.  
 
Nutno zdůraznit, že čistírny odpadních vod jsou a byly povolovány 
vodoprávními úřady. Tyto stavební objekty obsahovaly, mimo jiné i 
odlehčovací prvky. Většina objektů čistíren odpadních vod obsahují 
přepady z čerpacích stanic a ochranné prvky před a za primárním stupněm 
čištění. Jedná se o technický stav dlouhodobě společností akceptovatelný. 
Není žádný společenský důvod k tomu, aby tento trend měn, a to ani 
z hlediska potřeb či dopadů na životní prostředí. Nutno si uvědomit, že ve 
srážkovém období, kdy vstupují v činnost dešťové oddělovače, je cca 80 % 
odpadních vod odděleno na kanalizační síti a cca 20 % na čistírně 
odpadních vod. Tato procenta se mohou s velikostí obce měnit, nicméně 
nikoli zásadně.  
 
Je zcela logické, že takové množství vody nelze bezpečně a ekonomicky 
odvést a vyčistit. Proto jsou na síti, ale i v objektech čistíren odpadních vod 
navrhovány, povolovány                 a následně budovány prvky na ochranu 
před hydraulickým přetížením. Vzhledem k tomu,     že vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových z těchto prvků má svá specifika (nelze 
definovat množství ani kvalitu), je záležitost řešena technickými pravidly pro 

vypouštěného znečištění do 
povrchových vod. 
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návrh takových objektů.  
 
Pokud společnost akceptovala realizaci takových prvků na čistírnách 
odpadních vod,             je nezbytné k tomuto přistupovat jako k ochranným 
prvkům na jednotné kanalizaci. Nutno       si uvědomit, že za současného 
právního stavu nelze pro obdobné prvky na čistírně odpadních vod vydat 
povolení k vypouštění odpadních vod, které by obsahovalo nezbytné 
náležitosti dle vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Už jenom 
pouhé omezení,    že „odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v 
průběhu roku.   Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při 
přívalových deštích a povodních“, jednoznačně svědčí o úmyslu 
zákonodárce, že odběry vzorků se neprovádějí za neobvyklých situací, kdy 
jsou právě dešťové oddělovače jedině a pouze v činnosti. 
 
Celá záležitost je o to více zřetele hodná, že zákon č. 113/2018 Sb. 
nezavedl žádné přechodné ustanovení při aplikaci § 6 odst. 3 písm. g) 
vodního zákona. Jinak řečeno,           od 1. 1. 2019 by dle vodního zákona 
mělo být povoleno vypouštění odpadních vod                  i z dešťových 
oddělovacích prvků na čistírně odpadních vod, ale před tímto datem                
do 31. 12. 2018 je nelze povolit (!). 
 
Námi navržená úprava má nastolit takový právní stav, na jehož základě 
nebude třeba povolení k vypouštění odpadních vod z jednotné kanalizace 
(kanalizace a čistírna odpadních vod) za mimořádných srážkových stavů. 
Současně bude posilovat důvěru normotvorných procesů ústředních 
orgánů, které by jinak mohly působit chaoticky a nepromyšleně. 

• K § 38 odst. 9 
Požadujeme ponechat tex v původní podobě. 

 
Odůvodnění: 
Takto navrženým textem se vytrácí zásadní okolnost při vypouštění 
čištěných odpadních vod do vod podzemních, a to výjimečnost použití 
tohoto institutu. Naproti tomu není vhodné striktně uvádět, že vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí musí být kladné. Je zcela nepochybné, že 
při záporném vyjádření nelze vypouštění povolit, nicméně může nastat celá 

Vysvětleno 
Slovo „výjimečně“ bylo z textu 
odstraněno na základě dohody 
na jednání k otázce Ekoauditu se 
zástupci MPO a dotčených organizací 
v červnu 2018 na MŽP. Slovo 
výjimečně bylo v tomto případě 
některými úřady mylně vykládáno jako 
nutnost požádat o výjimku, přičemž 
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řada situací, kdy odborný posudek nebude ani jednoznačně kladný ani 
záporný a vodoprávní úřad musí mít prostor pro vlastní uvážení v rámci 
probíhajícího vodoprávního řízení. 
 
V navrženém znění je reálný předpoklad běžného povolování vypouštění 
odpadních vod  do vod podzemních. 

smyslem tohoto slova je potřeba 
postupovat obezřetněji. 
Dílčí úpravy daného ustanovení dále 
odstraňují pochybnosti vzniklé při 
projednávání novely vodního zákona 
(zákon č. 113/2018 Sb.) a jednoznačně 
stanovují, že do podzemních vod 
mohou být vypouštěny pouze odpadní 
vody, které byly vyčištěny na 
požadavky emisních limitů 
stanovených v povolení vodoprávního 
úřadu.  Dále jsou jednoznačně 
definovány všechny podmínky pro 
vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních.  
 
Nadále platí, že vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních je možné 
povolit pouze výjimečně, ačkoliv slovo 
„výjimečně“ bylo odstraněno, neboť jej 
není nutné zdůrazňovat; z nového 
ustanovení odstavce 9 jednoznačně 
plyne, že vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních vzhledem k přísně 
stanoveným podmínkám, které musí 
být splněny, výjimečným je. Novela 
vodního zákona č. 113/2018 Sb. 
rovněž omezila velikost zdroje 
znečištění, na který lze tento způsob 
likvidace odpadních vod použít. 
Současně navržené znění § 38 odst. 9 
jednoznačně preferuje vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových 
tam, kde je to možné, z čehož rovněž 
plyne výjimečnost tohoto způsobu 
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likvidace odpadních vod. 
 
Pokud jde polemiku ohledně 
„kladného“ nebo „záporného“ vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí, je 
nutné upřesnit, že text zní „povolit na 
základě souhlasného vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí“. To znamená, 
že pokud by posudek byl 
nejednoznačný, neměl by jej 
vodoprávní úřad akceptovat. 

• K § 115 odst. 16 
 
Navrhuje se vypustit z odst. 16 větu první „Účastníkem řízení o povolení 
k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby podle odstavců 4 a 7.“ 
 
Odůvodnění:  
Obecně se na řízení ve věcech upravených vodním zákonem používá 
správní řád. Ten v        § 27 vymezuje okruh účastníků správního řízení, 
mezi něž v odstavci 2 řadí i „další dotčené osoby“, pokud mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.    I pro 
řízení o povolení k odběru podzemní vody by měl být tento postup 
zachován.  
 
Za takovou dotčenou osobu je třeba považovat vlastníka sousedního 
pozemku (aniž by toto sousedství bylo vnímáno pouze jako mezující), 
pokud se na něm nachází vodní dílo nebo průzkumný vrt a povolení 
k odběru podzemní vody by se mohlo těchto osob dotknout. Vyloučením 
vlastníků sousedních pozemků z řízení o povolení k odběru podzemní vody 
nejsou dostatečně hájena práva těchto osob, i když osoby s odbornou 
způsobilostí v průběhu řízení posuzují míru ovlivnění stávajících zdrojů 
podzemní vody. Vlastníci těchto pozemků, případně vodních děl, však 
nemají žádná práva v řízení o povolení k odběru podzemní vody, nemohou 
aktivně vystupovat a např. uplatnit vlastní odborné posouzení 
k zamýšlenému záměru.  Navíc pokud je současně s povolením k odběru 

Vysvětleno 
Okruh účastníků řízení o povolení 
k odběru podzemní vody je taxativně 
vymezen. Rozšíření okruhu účastníků 
řízení by nevedlo k vyšší ochraně 
zájmů, chráněných vodním zákonem, 
pouze k vyšší míře složitosti 
povolovacího procesu. 
Ochranu vodních poměrů včetně 
ovlivnění stávajících zdrojů podzemní 
vody posuzuje v řízení o povolení 
k odběru podzemní vody vodoprávní 
úřad na základě vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí (tzv. 
hydrogeologického posudku).  
V případě, že by z vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí vyplynulo, že 
dojde k negativnímu dotčení vlastníků 
vodních děl na sousedních pozemcích, 
nebylo by možné nové povolení 
k nakládání s vodami vydat. 
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podzemní vody povolováno i vodní dílo potřebné k nakládání s vodami, jsou 
vlastníci těchto pozemků nebo vodních děl účastníky řízení o povolení 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., ve kterém prakticky dotčení 
stávajícího práva odebírat podzemní vody úspěšně uplatňují a stavební 
řízení tak supluje vodoprávní řízení.  
 
Účast osob podle odstavců 4 a 7 v řízení o povolení k odběru podzemní 
vody plyne přímo z těchto odstavců.  

doporučující připomínky: 
 

• K § 5a 
Požadujeme vypustit celý text včetně označení paragrafu nově vkládaného 
ustanovení. 
 
Odůvodnění: 
Návrh směřuje k orgánům územního plánování, zavazuje je k určitému 
způsobu plánování využití území, neřeší práva a povinnosti k povrchovým 
nebo podzemním vodám. Patří proto do zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vysvětleno 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 
 

• K § 10 odst. 1 
V první větě slova „předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci 
povodí postupem podle § 22 odst. 2.“ Nahradit slovy „pokud se na něj 
nevztahuje povinnost podle § 22 odst. 2 výsledky měření uchovávat po 
dobu 5 let a na vyžádání předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu České 
inspekci životního prostředí nebo zvláštnímu orgánu veřejné správy.“ Ve 
druhé větě odstranit slova „a předávat výsledky tohoto měření příslušnému 
správci povodí postupem podle § 22 odst. 2.“ 

Vysvětleno 
Zavedení povinnosti předávat výsledky 
měření množství odebírané vody 
u odběratelů se sníženými limity 
znamená odečet na konci každého 
měsíce a předání informace o odběru 
za uplynulý rok správci povodí 
prostřednictvím formuláře ISPOP 1x 
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Nový text zní: 

„(1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 
odst. 1 písm. a) bodu 1. nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. v celkovém 
množství alespoň 1000 m3 vody v kalendářním roce nebo 100 m3 vody v 
kalendářním měsíci, je povinen měřit množství odebírané vody a pokud se 
na něj nevztahuje povinnost podle § 22 odst. 2 výsledky měření uchovávat 
po dobu 5 let a na vyžádání předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu 
České inspekci životního prostředí nebo zvláštnímu orgánu veřejné správy. 
Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení 
podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 až 4,      § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. a § 8 
odst. 1 písm. c) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním 
roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, dále ten, kdo má povolení           
k nakládání s vodami v tomto množství, které jsou přírodním léčivým 
zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou 
vyhrazeným nerostem, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá.“ 
 
Odůvodnění: 
Povinnosti uložené nad rámec limitů množství dle § 22 odst. 2 (6000 m3/rok 
a 500 m3/měsíc) způsobí další náklady, nepřiměřený nárůst agendy i 
byrokratické zátěže (díky předávání hlášení) středním a malým 
podnikatelům či obcím. Pro správce povodí přinese navrhovaná změna díky 
nárůstu agendy navýšení mzdových prostředků na zajištění odpovídajícího 
pracovního zázemí a vybavení nových pracovníků výpočetní technikou (ve 
stávajícím personálním obsazení nebude možné zvládnout), a to bez 
výrazného výsledného efektu       při správě povodí. Předmětné odběry 
nebudou zařazovány do vodohospodářské bilance sestavované správcem 
povodí a případné využití výsledků tohoto měření není v důvodové zprávě 
zdůvodněno. Důvodová zpráva neobsahuje ekonomickou rozvahu 
navrhované změny ani předpokládané vyčíslení nárůstu agendy. Úprava 
druhé věty je odstraněním duplicity       se zněním § 22 odst. 2 (dále 
odpovídá odstranění těchto slov ze znění odst. 2).  

ročně, kdy vyplnění na straně 
oprávněného je otázkou hodiny. Nárůst 
agendy nebude vyžadovat ani 
navýšení mzdových prostředků a 
novou výpočetní techniku pro správce 
povodí. 

• K § 10 odst. 2 
Odstranit slovo „přesahuje-li“ a nahradit slovem „je-li“, slova „vody vodním 
díle akumulované“ nahradit slovy „ve vodním díle akumulované alespoň“ a 

Vysvětleno 
Připomínka je nad rámec návrhu.  
Změna by se mohla dotknout 
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dále za slovy „akumulované vody“ odstranit slova „a předávat výsledky 
tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2.“  
 
Nový text zní: 
 „(2) Oprávněný, který má povolení ke vzdouvání, případně k 
akumulaci povrchových vod a je-li povolený objem vody vzduté vodním 
dílem ve vodním toku nebo vody ve vodním díle akumulované alespoň 1 
000 000 m3, je povinen měřit množství vzduté nebo akumulované vody.“ 

 
Odůvodnění: 
Jedná se o duplicitu se zněním § 22 odst. 2. Dále odpovídá odstranění 
těchto slov z první a druhé věty odst. 1. Vložením slova „alespoň“ dochází 
k souladu s rozsahem ostatních limitů ve vodním zákoně. 

nezjištěného počtu oprávněných, kteří 
povinnost měřit dle platného znění 
zákona dosud nemají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• K § 23a odst. 8 
Za slovo „povrchové“ vložit slovo „vody“, za slovo „nebo“ vložit slovo „stavu 
útvaru“, za slovo „povrchových“ vložit „vod“ a za slovo „nebo“ vložit 
„vyhovujícího stavu útvaru“.  
 
Nový text zní: 
 „(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke 
zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové 
vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého 
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchových vod nebo 
vyhovujícího stavu útvaru podzemních vod povolit ani provést.“ 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné rozlišovat termíny u útvarů podzemních a povrchových vod 
uvedené v platných plánech povodí. Útvary podzemních vod nemají 
ekologický potenciál. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
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• K § 23a odst. 10 
Pokud budou důvody pro udělení výjimky podle odst. 8 § 23a vodního 
zákona výslovně uvedeny a vysvětleny v platném plánu povodí, 
rozhodování vodoprávního úřadu tak již bude ryze formální. Vodoprávní 
úřad pouze posoudí, zda-li plán povodí obsahuje důvody a tyto jsou 
vysvětleny. Jaký je pak účel takové formální udělování výjimek. Plán povodí 
bude nadřazovat činnost vodoprávního úřadu a jeho úvahy. Další věcí je 
možnost případných změn plánu povodí, pokud se na danou konkrétní 
aktivitu nebude v plánu povodí pamatovat. Nicméně z logiky věci vyplývá, 
že důvody pro udělení výjimky a odůvodnění bude v působnosti pořizovatel 
plánu povodí a nebude následně výsledkem správního uvážení věcně a 
místně příslušného vodoprávního úřadu. 

Vysvětleno 
Povinnost uvedení a zdůvodnění 
výjimky v plánu povodí vyplývá z čl. 4 
odst. 7 směrnice 2000/60/ES. Podle 
kap. 5.5.1 Guidance Document No. 36 
„Exemptions to the Environmental 
Objectives according to Article 4(7)“ 
z roku 2017 jsou důvodem 
reportingová povinnost členského státu 
a podpora zapojení veřejnosti do 
procesu plánování v oblasti vod. 
 
V reakci na citovaný Guidance 
Document návrh novely zavádí 
možnost uvedení a zdůvodnění výjimky 
v nejbližší aktualizaci plánu povodí 
v případě, kdy by byla výjimka udělena 
v průběhu plánovacího cyklu (viz 
ustanovení § 23a odst. 10). 
 
Plány povodí jsou podle § 23 odst. 2 
podkladem pro výkon veřejné správy, 
zejména pro územní plánování 
a vodoprávní řízení. Uvedení 
a zdůvodnění výjimky v plánu povodí 
nicméně nepředjímá závěr 
vodoprávního řízení.  

• K § 53 
Doporučujeme dané ustanovení z vodního zákona nevypouštět. V případě 
sporů o povinnostech a oprávněních, které v zásadě nelze vyloučit, nebude 
arbitra. Jak vyplývá z důvodové zprávy, rozsah povinností a oprávnění je 
jednoznačně dán vodním zákonem a s tím, že ustanovení je dlouhodobě 
nevyužito. Obdobně bychom mohli přistupovat např. k ustanovení § 107 
odst. 1 písm. p) vodního zákona (rozhodovat v pochybnostech o tom, zda 
se jedná o povrchové nebo podzemní vody, o jaké nakládání s vodami se 

Akceptováno 
Nově bude působnost rozhodovat 
v pochybnostech o rozsahu povinností 
a oprávnění dána do kompetence 
krajských vodoprávních úřadů. 
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jedná nebo zda se jedná o odpadní vody), které není využíváno praxí 
vůbec. Přesto je vhodné, aby toto ustanovení bylo připraveno k řešení 
případných pochybností.  
 
Pokud není ze strany ministerstva zemědělství toto ustanovení držet ve své 
působnosti, proč tuto působnost nepřevést např. na krajské úřady. 
Ministerstvo zemědělství by si podrželo možnost ovlivnění rozhodování jako 
odvolací orgán. 

• K § 110 odst. 3 
V ustanovení § 110 odst. 3 vodního zákona je uvedeno, kdo a jaká opatření 
kontroluje. Dle našeho názoru není v reálných personálních možnostech jak 
krajského úřadu, tak ministerstev, kontrolovat a ukládat sankce za 
přestupky při porušení opatření vydaná komisemi pro sucho. 

Akceptováno 
Ustanovení § 110 odst. 3 je upraveno 
tak, že obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností budou kontrolovat opatření 
obecné povahy vydaná komisí pro 
sucho kraje i ústřední komise. 
 

• K § 115 odst. 21 
Nahradit text následovně: 
 
Nový text zní: 
„......Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení 
stavu nebo ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
nebo stavu podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové 
nebo dobrého stavu podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení 
záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu 
dotčeného útvaru povrchové nebo zhoršení stavu podzemní vody či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo dobrého stavu podzemní 
vody..........“ 
  
Odůvodnění: 
Je nezbytné rozlišovat termíny u útvarů podzemních a povrchových vod 
uvedené v platných plánech povodí. Útvary podzemních vod nemají 
ekologický potenciál. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
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• K hlavě X 
 
V hlavě X je řešeno sucho a stav nedostatku vody. Sucho, jako mimořádný 
klimatický jev, se převážně vyskytuje na rozsáhlých územích republiky. Na 
základě praktických zkušeností tak lze předpokládat, že hydrologický 
nedostatek vody bude převážně řešen v prvé fázi pomístně vodoprávními 
úřady obcí s rozšířenou působností dle § 109 vodního zákona. V druhé fázi 
nastane poměrně velmi krátká epizoda komise pro zvládání sucha na 
úrovni kraje a ve třetí fázi bude nepochybně zasedat ústřední komise pro 
sucho. Na základě zkušeností lze předpokládat, že druhá fáze spíše 
nenastane. Naše připomínka/otázka je, zda-li si ministerstvo 
uvědomuje tyto okolnosti. 
 
V ustanovení § 110 odst. 3 vodního zákona je uvedeno, a to v souvislosti 
s hlavou X, kdo       a jaká opatření kontroluje. Dle našeho názoru není 
v reálných personálních možnostech jak krajského úřadu, tak ministerstev, 
kontrolovat a ukládat sankce za přestupky při porušení opatření vydaná 
komisemi pro sucho. Další připomínkou je reálná neaplikovatelnost 
tohoto ustanovení.  
 
Dle našeho názoru by neměla vznikat žádná nová další komise, 
tentokrát na sucho, ale stávající povodňové komisi by měla být 
rozšířena působnost. Na základě výsledné podoby novely vodního 
zákona zvažuje zdejší krajský úřad vytvoření pouze jedné komise, 
která bude řešit jak povodně, tak sucho. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 110 odst. 3 je upraveno 
tak, že obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností budou kontrolovat opatření 
obecné povahy vydaná komisemi. 
 
Při složení komisí budou někteří 
členové stejní jak u povodňové, tak u 
suché komise, lišit se bude zejména 
způsob rozhodování. 

 Pardubický kraj K § 115 odst. 6 a 7 zákona  
Navrhujeme nahradit slova „občanské sdružení“ slovem „spolek“. 
 
Odůvodnění: Pojem občanské sdružení byl v novém občanském zákoníku 
nahrazen pojmem spolek.       
 
Tato připomínka je doporučující. 
 
 

Neakceptováno. 
Připomínka nad rámec novely. 
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 Kraj Vysočina 1. Připomínka k Čl. I bodu 1:  
Navrhujeme v § 5 odstavci 3 za první větu vložit novou větu tohoto znění: 
 
„Opětovné využití vyčištěných odpadních vod je možné zejména pro 
účel zavlažování v zemědělství při zachování ochrany veřejného zdraví 
a životního prostředí.“ 
 
O tuto novou větu navrhujeme doplnit také § 38 odst. 5.  
 
Opětovné využití vyčištěných odpadních vod je v současném období 
dlouhodobého sucha a nedostatku vody více než žádoucí. Navržená změna 
vodního zákona spočívající zejména v zařazení nové suché Hlavy X by 
možnost dalšího využití vyčištěných odpadních vod měla řešit. Znovu 
zařazení takové možnosti do vodního zákona je potřebné. Je nutno stanovit 
jasná pravidla, aby odpadní voda přestala být odpadem a stala se 
produktem. Kdykoliv je to vhodné, měly by být vyčištěné odpadní vody 
znovu použity, např. pro závlahy, což je způsob opětovného využití 
vyčištěných odpadních vod, kdy se pomocí vypočtených dávek dodává 
rostlinám voda v množství, které spotřebují. 
 
V návaznosti na předpokládané klimatické změny a současné období 
dlouhodobého  sucha je nezbytné využívání vyčištěných odpadních vod 
jako jednoho ze zdrojů závlahy zejména zemědělských a zatravněných 
pozemků. Na potřebu opětovného využívání odpadních vod reaguje již 
Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. ledna 1991 ve znění Směrnice Rady 
98/15/ES z 27. ledna 1998 o čištění městských odpadních vod, článek 12 
„… kdykoliv je to vhodné, měly by být tyto odpadní vody znovu použity“. 
Význam odpadních vod pro závlahy, zejména zemědělských pozemků v 
budoucnu z důvodu předpokládaných klimatických změn a souvisejících 
období sucha nepochybně poroste, tak jako je tomu jinde ve světě a nelze 
tomuto trendu jakkoliv bránit. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
 

Vysvětleno 
Použití vyčištěné odpadní vody 
k rozstřiku, závlaze či zálivce je 
vypouštěním odpadních vod do vod 
podzemních a vyžaduje povolení 
vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 
písm. c) vodního zákona.  
Užití vyčištěné odpadní vody jako vody 
k zavlažování je vzhledem k možnému 
průsaku do vod podzemních 
považováno za vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních, a proto je 
třeba postupovat v souladu s přísnými 
podmínkami pro vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních uvedenými 
v § 38 odst. 9 vodního zákona. 
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2. Připomínka k Čl. I bodu 38:  
Navrhujeme v § 61 následující znění odstavce 11: 
 
„(11) U významných vodních děl IV. kategorie 
technickobezpečnostního dohledu, jejichž seznam zveřejňuje 
Ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách, nad 
kterými neprovádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba, je 
povinen vést evidenci údajů o vodních dílech a o výkonu 
technickobezpečnostního dohledu vodoprávní úřad.“ 
 
Navrhujeme novou povinnost vedení evidence zavést pouze u významných 
vodních děl (vodních nádrží) IV. kategorie z hlediska 
technickobezpečnostního dohledu. Jen na území Kraje Vysočina je cca 9 
000 vodních nádrží IV. kategorie a každý rok se jich okolo stovky zřídí nebo 
obnoví. Není v silách již tak přetížených vodoprávních úřadů zpracovat 
evidenci požadovaných údajů u tak velkého množství vodních děl. 
Zavedení této povinnosti by vyžadovalo personální navýšení vodoprávních 
úřadů. Proto navrhujeme stanovení této nové povinnosti pouze pro 
významná vodní díla IV. kategorie, jejichž seznam ministerstvo jako 
ústřední vodoprávní úřad zveřejňuje každoročně na svých webových 
stránkách.  
 
Navrhujeme znění § 61 odstavce 12 nahradit následujícím zněním: 
 
„(12) Vodoprávní úřad a pověřená osoba jsou povinni z jimi vedené 
evidence podle odstavců 10 a 11 předávat údaje Ministerstvu 
zemědělství nejpozději za poslední kalendářní rok vždy do 31. 1. 
následujícího roku v rozsahu stanoveném vyhláškou do databáze 
technickobezpečnostního dohledu.“ 
 
Předávání vybraných údajů o vodních dílech a údajů o výkonu 
technickobezpečnostního dohledu za každé kalendářní čtvrtletí je 
nadbytečné a je to přílišné administrativní zatěžování jak vodoprávního 
úřadu, tak pověřených osob.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Povinnost provádět TBD na všech 
vodních dílech I. - IV. kategorie je již 
dlouho ukotvena ve vodním zákoně. 
Navrhované znění nezavádí novou 
povinnost, ale pouze zavádí nový 
přehlednější a lépe kontrolovatelný 
systém vykonávání této povinnosti. 
V rámci připravované evidence TBD 
prvotní prostorovou identifikaci 
jednotlivých vodních děl provede 
jednorázově Vložení údajů k vodním 
dílům zabezpečí pověřené osoby či 
vodoprávní úřady. Aktualizace 
povinných údajů u VD a informace 
k výkonu TBD budou provádět 
pověřené osoby nebo vodoprávní 
úřady v zákonem stanovených lhůtách. 
Cílem databáze je evidence TBD na 
vodních dílech všech kategorií TBD.  
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3. Připomínka k Čl. I bodu 43:  
 
Povinnost zřídit komise pro sucho je třeba zavést i na úrovni obcí s 
rozšířenou působností, rovněž je pro obce s rozšířenou působností 
nutno stanovit i povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha. 
Rovněž přijímání všech opatření, která se této problematiky týkají, by 
měla být stanovena i pro obce s rozšířenou působností. Připomínka se 
týká ustanovení §§ 87b, 87c, 87f a 87g návrhu zákona. 
  
Podle návrhu nové HLAVY X bude převážná většina úkolů a opatření 
přenesena v podstatě pouze na krajské úřady. Podle tohoto návrhu se 
komise pro sucho může na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP) 
zřídit pouze nezávazně (fakultativně), komise pro sucho na úrovni krajů 
zřízena být musí. To v podstatě vede k závěru, že ORP si nebude 
přidělávat práci, když nemusí! HLAVA X by měla být konstruována obdobně 
jako Hlava IX Ochrana před povodněmi, kde ORP povinnost zřídit 
povodňovou komisi mají. 
 
Krajský úřad jako vodoprávní úřad resp. komise pro sucho kraje by podle 
návrhu musela vydávat opatření podle § 87m. To vede k otázce, proč má 
komise na úrovni krajského úřadu omezovat např. zalévání zahrádek nebo 
napouštění bazénů v malé obci o velikosti 100 obyvatel. S tím rozhodně 
nemůžeme souhlasit. Na území Kraje Vysočina se nachází 704 obcí a 1402 
místních částí. Vzhledem k tak velkému počtu místních částí nemá krajský 
úřad šanci vědět o problémech na jejich území. 
 
Povinnost zřízení komise by měla být přenesena povinně i na ORP 
zejména z důvodu znalosti místních poměrů i platných vodoprávních 
rozhodnutí (povolení k nakládání s vodami), která vodoprávní úřady ORP 
vydaly a vydávají. Krajské úřady nemají podklady o platných povoleních k 
nakládání s vodami, nemají k dispozici ani manipulační řády množství 
vodních děl, které spadají do působnosti vodoprávních úřadů ORP. 
Vodoprávní úřady ORP mají pro své území přehledy o povolených 
nakládáních s vodami, vědí i od starostů obcí, jaké jsou aktuální problémy 
se suchem na území konkrétní obce či její místní části, mají potřebné 

Vysvětleno 
Komise pro sucho budou zřízeny 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
 
V případě, že by měly všechny ORP 
povinnost zpracovat plán pro sucho a 
následně zřidit komisi, i když neleží 
v ohroženém území,  suchem a 
nedostatkem vody trpět nemusí, 
znamenalo by to pro tyto ORP 
zbytečnou finanční zátěž. 
 
Do návrhu je doplněno ustanovení 
o povinnosti ORP spolupracovat při 
tvorbě plánů. 
 
Pokud ORP situaci zvládají, není nutné 
svolávat komisi a vyhlašovat stav 
nedostatku vody. Podrobněji je 
popsáno v důvodové zprávě. 
 
Znalost platných povolení k nakládání 
s vodami (zejména půjde o velké a 
významné např. odběratele, u kterých 
by vůbec mohlo připadat v úvahu 
omezení) a další informace, které 
mohou pomoci se zvládáním sucha a 
stavu nedostatku vody budou 
promítnuty v plánu pro sucho, který se                 
zpracovává předem.                                      
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informace o místních (lokálních) vodovodech pro veřejnou potřebu atd. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
4. Připomínka k Čl. II bodu 2:  
Navrhujeme následující znění bodu 2: 
„2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad pořídí a 
zveřejní plán pro sucho pro území kraje nejpozději do 24 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
 
S odkazem na uplatněnou zásadní připomínku k celé HLAVĚ X 
požadujeme do bodu 2. Přechodných ustanovení doplnit i obecní úřad obce 
s rozšířenou působností.  
 
Navržený termín 12 měsíců na zpracování plánu pro sucho je příliš krátká 
doba. Kdyby měl kraj zpracovávat plány pro celé své území (i namísto obcí 
s rozšířenou působností), musí nejdříve shromážit údaje o povolených 
nakládáních s vodami a podklady, které nemá k dispozici. Plány pro sucho 
bude třeba navázat na plány pro sucho sousedních krajů včetně projednání 
s těmito kraji, s významnými odběrateli vod, Českým hydro-
meteoroogickým ústavem atd. Na zpracování plánů je nutné rovněž v 
rozpočtech krajů vymezit nemalé finanční prostředky. Jedná se o obrovský 
objem práce, který není možné zvládnout do 1 roku od účinnosti změny 
zákona. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Částečně akceptováno 
Termín 12 měsíců pro zpracování 
plánů pro sucho pro území kraje 
prodloužen na 24 měsíců. 

5. Připomínka k Čl. IV bodu 2:  
Navrhujeme v § 15 odst. 7 zúžit navrhované kompetence 
provozovatele vodovodu provádět (samostatně) bezodkladné 
prohlídky.  
 
Jedná se o poměrně silné oprávnění svěřené provozovateli (v řadě případů 
soukromé společnosti) k omezení vlastnického práva a nedotknutelnosti 
obydlí (povinností strpět vstup), a to jak ve vazbě na §  9 odst. 6 písm. c), 
tak ve vazbě na kontrolní postupy jiných speciálních zákonů. Přestože se 
jedná o mimořádnou situaci, až krizový stav, právo na nedotknutelnost 

Vysvětleno 
Nejedná se o samostatné prohlídky 
provozovatele. Bez umožnění přístupu 
nelze, v případě, kdy není zajištěn 
dálkový odečet, zjistit skutečně 
odebrané množství vody. Vodoměr je 
ve vlastnictví vlastníka vodovodu, 
nikoliv odběratele. 
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obydlí je např. krizovým zákonem legislativně omezeno až za nouzového 
stavu. Důvodem této doporučující připomínky je vyvážení kompetencí a 
ochrana ústavně zaručených práv osob, jejich omezení jen za velmi 
přísných podmínek. 

 Jihomoravský kraj    Zásadní připomínka: 
 
            Doporučujeme doplnit do změny: 

           V § 5 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Při provádění staveb4) nebo 
jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou 
a dále odváděním odpadních vod kanalizací určenou k odvádění odpadních 
vod, není-li tato v místě k dispozici, potom přímým čištěním odpadních vod 
s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních v souladu 
s tímto zákonem. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle věty 
první lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) 
s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro 
jejich likvidaci. Dále jsou povinni zabezpečit zpracování povrchových vod 
vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen 
„srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4) akumulací 
a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, anebo, není-li 
žádný z těchto způsobů zpracování srážkových vod možný, potom jejich 
zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.“. 
 
Odůvodnění: 
Je nutné upřesnit, že se jedná o kanalizaci určenou k odvádění odpadních 
vod. aby nedocházelo ke sporům ze strany stavebníků a správních úřadů. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

 Zásadní připomínka: 
 
V § 15 odst. 1 se slova „a odstranění“ zrušují. 
Nesouhlasíme se zrušením slova „odstranění“. 
 
Odůvodnění: 
V § 15 odst. 9 se slovo odstranění dále používá, pak dochází 
k nepropojenosti názvosloví v rámci § 15. 

Akceptováno 
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 Zásadní připomínka: 
 
V § 15a odst. 3 se věta poslední zrušuje. 
Nesouhlasíme se zrušením poslední věty. 
 
Odůvodnění:  
Postup podle stavebního zákona je velmi formalistický a speciální úprava 
se osvědčila.  

Akceptováno 

 Zásadní připomínka: 

V § 38 odstavec 9 zní: 
 

„(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je 
zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné 
látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) a vyčištěných na 
požadavky stanovené vodoprávním úřadem z jedné nebo několika územně 
souvisejících staveb pro bydlení50), staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z 
jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby 52), vznikajících převážně 
jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní 
vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě 
souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8), která posoudí vliv 
vypouštění odpadních vod na jakost podzemních vod, pokud současně není 
technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo 
jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových. Maximální povolené množství odpadních vod 
vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení 
nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.“. 

 
Odůvodnění: 
I nadále považujeme vypouštěním do podzemních vod za výjimečnou 
situaci, a to i s ohledem, že se takto může řešit obec o velikosti cca 150 EO 
nebo satelitní část větší obce. Není vůbec zřejmé jak s odbornou 
způsobilostí v oblasti geologie, hydrologie je schopná posoudit dopad na 
jakost podzemních vod, když se bude do půdních vrstev vypouštět až 15 
m3/den! Může snad pouze konstatovat, zda doje k propojení vypouštěných 

Vysvětleno 
Slovo „výjimečně“ bylo z textu 
odstraněno na základě dohody 
na jednání k otázce Ekoauditu se 
zástupci MPO a dotčených organizací 
v červnu 2018 na MŽP. Podněty vzešlé 
z Ekoauditu byly schváleny usnesením 
vlády č. 9 dne 7. 1. 2019. 
Slovo výjimečně bylo v tomto případě 
některými úřady mylně vykládáno jako 
nutnost požádat o výjimku, přičemž 
smyslem tohoto slova je potřeba 
postupovat obezřetněji. 
Dílčí úpravy daného ustanovení dále 
odstraňují pochybnosti vzniklé při 
projednávání novely vodního zákona 
(zákon č. 113/2018 Sb.) a jednoznačně 
stanovují, že do podzemních vod 
mohou být vypouštěny pouze odpadní 
vody, které byly vyčištěny na 
požadavky emisních limitů 
stanovených v povolení vodoprávního 
úřadu.  Dále jsou jednoznačně 
definovány všechny podmínky pro 
vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních.  
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předčištěných odpadních vod z podzemními vodami, ale není je zcela určitě 
schopna posoudit z hlediska kvalitativního dopadu viz. praktické zkušenosti. 
Rovněž slovo „žádoucí“ je zcela zavádějící a v praxi zneužitelné, a proto 
žádáme o jeho zrušení!  

Nadále platí, že vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních je možné 
povolit pouze výjimečně, ačkoliv slovo 
„výjimečně“ bylo odstraněno, neboť jej 
není nutné zdůrazňovat; z nového 
ustanovení odstavce 9 jednoznačně 
plyne, že vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních vzhledem k přísně 
stanoveným podmínkám, které musí 
být splněny, výjimečným je. Novela 
vodního zákona č. 113/2018 Sb. 
rovněž omezila velikost zdroje 
znečištění, na který lze tento způsob 
likvidace odpadních vod použít. 
Současně navržené znění § 38 odst. 9 
jednoznačně preferuje vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových 
tam, kde je to možné, z čehož rovněž 
plyne výjimečnost tohoto způsobu 
likvidace odpadních vod. 

Hlava X 
Zásadní připomínka: 

  
V odstavci dva se hovoří o vyhlášení stavu sucha, který vyhlašuje komise 
pro sucho. Do odstavce je nutné zapracovat také odvolání stavu, aby bylo 
zřejmé, kdo takový stav může odvolat a na základě jakých podkladů. 
Navržené ustanovení § 87m odst. 4 o odvolání stavu sucha sice uvažuje 
s tím, že přestanou platit veškerá opatření vydaná příslušnou komisí, ale 
kdo stav sucha odvolá není vůbec v hlavě X řešeno. 
 

§ 87a 
 

(1) Suchem se pro účely této hlavy rozumí hydrologické sucho jako 
výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu 
srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny 

Vysvětleno 
Odvolání stavu nedostatku vody je 
řešeno v § 87j odst. 1. 
Komise pro sucho vyhlašuje a 
odvolává stav nedostatku vody Na 
základě směrodatných limitů a 
předpokladu dalšího vývoje, 
podkladem je plán pro sucho. 
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podzemních vod. 
 

(2) Stavem nedostatku vody se pro účely tohoto zákona rozumí 
vyhlášený dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, 
hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky 
na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat 
hospodaření s vodou a vydávat další opatření.  

Zásadní připomínka: 
Není vůbec zřejmé, o jaké zdroje se jedná a jakým způsobem a kde je bude 
kraj identifikovat pro potřeby „Plánů pro zvládání sucha“. Zásadně 
nesouhlasíme s fakultativní možností zpracování plánů pro zvládání sucha 
v případě ORP! 

 
 

§ 87b 
 

(1) Plánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen 
„plán pro sucho“) se pro účely tohoto zákona rozumí dokument, který 
obsahuje zejména vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis 
rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho dále obsahuje 
návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody. 
Plán pro sucho se pořizuje pro území České republiky a pro území kraje. 
Plán pro sucho lze pořídit pořizuje také pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností. 
Odůvodnění: 
Formulace o zdrojích vody je obecná, není zřejmé, zda se jedná o všechny 
zdroje vody pro všechny účely, nebo pro účely pitné. Rozsah zpracování se 
od určení zdrojů a účelů odvíjí a je ve zcela jiných parametrech, pokud se 
jedná o zdroje vody pro pitné účely a pokud se jedná o zdroje vody pro 
veškeré účely – odběr pro závlahu, pro výrobní účely, pro živočišnou výrobu 
apod. zde současně upozorňujeme, že téměř všechny informace jsou u 
vodoprávních úřadů ORP, nikoli u krajských úřadů. 
Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody jsou navrženy a 
postaveny prioritně na krajských plánech, které mají být v souladu s plány 
republikovými.  

Vysvětleno  
Zdroji vody se rozumí všechny zdroje 
vody, které jsou potřeba pro 
zabezpečení služeb a činností 
uvedených v hierarchii v § 87b odst. 4. 
 
Pokud by některé informace např. 
komisi pro sucho kraje chyběly, musí si 
je od vodoprávního úřadu ORP 
vyžádat. 
 
Předpokládáme, že jednotlivé úrovně 
vodoprávních úřadů spolu komunikují a 
spolupracují a není nutné předepisovat 
každý krok o vzájemné spolupráci a 
informování přímo do zákona. Nehledě 
na to, že to vzhledem k požadavkům 
na obecnost právních předpisů ani není 
možné. 
 
V případě, že by měly všechny ORP 
povinnost zpracovat plán pro sucho a 
následně zřidit komisi, i když neleží 
v ohroženém území,  suchem a 
nedostatkem vody trpět nemusí, 
znamenalo by to pro tyto ORP 
zbytečnou finanční zátěž. 
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Z principu nelze souhlasit s pojetím, že rozhodovací úroveň vychází 
z úrovně krajské, a to ať už v úrovni plánovací, tak v úrovni rozhodovací a 
informační.  Je nutné upozornit, že v případě, že se některé oblasti v letních 
měsících potýkají s nedostatkem vody a jsou vyhlašována opatření na 
omezení nakládání s vodami, krajské úřady se o takových úkonech úřadů 
nižších stupňů vůbec nemusejí dozvědět. Následně by měly krajské úřady 
bez znalostí předchozích kroků rozhodovat o celém kraji.  
Založení pouhé možnosti obcím s rozšířenou působností na zpracování 
plánu pro zvládání sucha není zcela koncepční. Obce s rozšířenou 
působností, a tedy vodoprávní úřady mají v období vznikajícího sucha 
nejvíce pravomocí na oddalování eskalovaného problému a není tedy již 
z těchto principů vhodné je vynechat a nechat pouhou možnost ke 
zpracování plánu pro zvládání sucha. Pokud existuje obec s rozšířenou 
působností, která dosud problematikou sucha nebyla zasažena, nelze do 
budoucna vyloučit, že se s tímto problémem setká také. Z toho důvodu 
považujeme za nezbytné, aby tento dokument byl pořízen na všech obcích 
s rozšířenou působností. Nelze pak spravedlivě určit, kdo by měl plán pro 
zvládání sucha zpracovávat pro území ORP a kdo ne. Současně není ani 
žádný klíč v ustanovení § 87b odst. 1, jakým způsobem při sporu o to, zda 
by ORP mělo či nemělo mít Plán pro sucho, uložit potřebu zpracování, kdo 
o tom rozhodne apod.  
Současně je nutné připomenout, že veškeré podklady a informace 
k nakládání s vodami na zdrojích podzemních vod i povrchových vod jsou u 
vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, nikoli u krajských úřadů. 
Krajské úřady pouze pracují s plány rozvoje vodovodů a kanalizací, ale o 
zdrojích více informací než ty, které jsou zaneseny v PRVK, nemají.  
Problematika se netýká v hlavě X pouze zásobování obyvatel pitnou vodou, 
ale hlava je řešena obecněji, a i v tomto případě je nutné konstatovat, že 
k odběrům vody z vod povrchových i z vod podzemních pro účely 
podnikatelské činnosti, která se netýká zásobování obyvatel pitnou vodou 
nejsou u krajských úřadů žádné informace, neboť valná většina povolení 
jsou vydávána právě vodoprávními úřady ORP. Rozhodovat a zpracovávat 
tedy podklady na úrovni krajské, bez toho, aniž by byly k dispozici plány pro 
zvládání sucha a stavu nedostatku vody obcí s rozšířenou působností bude 
velice komplikované a ve své podstatě neproveditelné. Vzhledem ke 

Plány pro sucho budou zpracovány na 
krajské a celostátní úrovni. 
 
Do návrhu je doplněno ustanovení 
o povinnosti ORP spolupracovat při 
tvorbě plánů. 
 
Znalost platných povolení k nakládání 
s vodami (zejména půjde o velké a 
významné např. odběratele, u kterých 
by vůbec mohlo připadat v úvahu 
omezení) a další informace, které 
mohou pomoci se zvládáním sucha a 
stavu nedostatku vody budou 
promítnuty v plánu pro sucho, který se                 
zpracovává předem.        
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znalostem místních podmínek pak i rozhodování o lokálních potížích 
z úrovně kraje nebude zcela kompetentní.  
 
Dle našeho názoru musí být nastaven režim obdobný režimu 
povodňovému, kdy k odvracení sucha musí nejprve činit opatření složky 
ORP a převzetí může nastat až v okamžiku, kdy nižší úroveň svými 
vlastními prostředky nebude schopna situaci dále řešit a ta přeroste území 
ORP.  
 
Závěrem tohoto obecného úvodu je nutné říci, že nelze přijmou návrh 
ustanovení § 87, kdy komise pro sucho zasedá společně s krizovým 
štábem, ale nestává se jeho součástí a pravomoci orgánů pro sucho 
zůstávají nedotčeny. V případě, že se komise pro sucho v názoru opatření 
bude rozcházet s krizovým štábem, může nastat situace, kdy krizové řízení 
podle zákona 240/2000 Sb. bude vydávat pokyny k řešení následků sucha 
rozdílně od komise pro sucho. Mohou vzniknout protichůdné příkazy a 
nebude zřejmé, který je v platnosti a který má být vykonán. Proto je daleko 
vhodnější variantou, aby se komise pro sucho stala součástí krizového 
štábu a jednotlivé kroky a opatření k řešení byly vydávány pouze podle 
zákona č. 240/2000Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz vypořádání zásadní připomínky 
k § 87j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zásadní připomínka: 
  

(3) Plán pro sucho zahrnuje  
  

 a) základní část, která obsahuje údaje potřebné pro zvládání sucha 
v daném území, charakteristiku území, popis vodních zdrojů včetně 
záložních a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů 
vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení 
využitelných k řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody 
významných pro dané území, seznam povolených nakládání s vodami 
významněji ovlivňujících množství a jakost vod, popis rizik sucha a místní 
směrodatné limity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody, 
 

Vysvětleno 
Může se jednak o úpravu vody i 
k jinému účelu než pitnému. 
 
Formulace „řešení stavu nedostatku 
vody“ je vztažena ke všem potřebám 
v rámci definice § 87a odst. 2. 
 
Formulací „popis rizik sucha a místní 
směrodatné limity“ se rozumí číselné 
údaje, při kterých se dnes můžeme 
domnívat, že bude hrozit nedostatek 
vody. 
 
Zpracování plánů na úrovni ORP viz 
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Formulace „popis úpravy“ – není zřejmé o jakou úpravu se jedná, 
předpokládáme, že úpravy pitné vody, ale je nutné formulaci upřesnit.  
Formulace „řešení stavu nedostatku vody“ - považujeme za vhodné 
upřesnit, zda stav nedostatku vody je myšlen nedostatek v rámci 
zásobování obyvatel pitnou vodou nebo nedostatku v rámci všech potřeb, 
které by nebylo možné pokrýt v rámci povolených nakládání s vodami, což 
je opět neřešitelný problém z hlediska zpracování plánu, neboť kraje nemají 
k dispozici údaje, které povolují ORP.  
Formulace „popis rizik sucha a místní směrodatné limity“ - není jasné, co je 
myšleno pojmem místní směrodatné limity, opět upozorňujeme, že v rámci 
místních záležitostí by se místní problémy měly řešit v rámci plánů pro 
sucho na úrovni ORP a v plánu pro sucho kraje by měly být řešeny 
problémy, přesahující hranice ORP a to z důvodu koncepčnosti. 
 

 b) operativní část, která obsahuje seznam subjektů podílejících se na 
zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, 
popis přenosu informací, priority zásobování a popis opatření při 
vyhlášeném stavu nedostatku vody, 

  
Není zřejmé, zda se plán bude prioritně věnovat zásobování obyvatel pitnou 
vodou, které je veřejným zájmem nebo bude řešit neřešitelnou situaci a 
snažit se pojmout veškeré problémy – průmysl, zemědělství, rybáři, 
živočišná výroba atd. 

  
 c) grafickou část, která obsahuje mapy nebo plány, na kterých jsou 

zakreslena zejména území ohrožená suchem, vodohospodářské a 
vodárenské soustavy, zdroje a úpravny vody a uživatelé vody významní pro 
dané území. 

  
Požadavky grafické části kopírují obsahově Plány rozvoje vodovodů a 
kanalizací krajů. Území ohrožená suchem se mění, takže tento požadavek 
bude každý den neaktuální. Zakreslení do mapových podkladů významné 
uživatele vody je také diskutabilní, jedná se o zakreslení odběrů, rybářských 
revírů, rybničního hospodaření, je zapotřebí tyto požadavky upřesnit. 

předchozí připomínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán se bude snažit pojmout způsoby          
užití vody dle hierarchie stanovené 
v § 87b odst. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Plán bude obsahovat datum poslední 
aktualizace, pokud dojde k zásadní 
změně, bude nutné jej aktualizovat. 
Dílčí změny v mezidobí nejsou 
podstatné pro další řešení 
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Upozorňujeme, že takto zpracovaný mapový podklad společně se 
zákresem vodohospodářské infrastruktury a ohrožených území suchem 
bude velice nepřehledný. 
 

(4) Stanovení jednotlivých opatření při vyhlášeném stavu nedostatku 
vody v plánu pro sucho musí odpovídat významu způsobu užití vody. Tyto 
způsoby užití vody se stanoví postupně od nejvýznamnějšího k méně 
významným takto:  
Jednotlivá opatření musí být stanovena nejdříve na úrovni ORP, pokud 
ORP požádá o převzetí „řízení“ po převzetí pak krajské úřady. Není to zde 
zcela přesně definováno. 
 

 a) zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících 
krizové řízení60) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, 
 
Zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, stejně jako zajištění dalších 
provozů poskytujících nezbytné služby je duplicitně řešeno v krajských 
krizových plánech. Zde je nutné najít provázanost na předpisy v krizovém 
řízení (zák. č. 240/2000 Sb.) a tato věc přechází do systému řešené 
příslušnými orgány krizového řízení. Navíc vodoprávní úřady nemají 
přehled o provozech, které poskytují nezbytné služby. 
Upozorňujeme, že krizové plány jsou základním „řídícím“ dokumentem při 
vyhlášení krizového stavu. 
 

 b) zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
 

 c) živočišná zemědělská výroba a ekologická funkce vody, 
 

 d) hospodářské využití, 
 

 e) ostatní využití – absolutně neurčité. 
 
 
 

problematiky. 
 
 
 
Stanovení opatření je součástí procesu 
zpracování plánu pro sucho, na kterém 
se podílí více subjektů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již zpracované informace, které 
obsahují krizové plány a které jsou 
duplicitní a jsou zveřejnitelné, bude 
možné bez dalšího převzít do plánů pro 
sucho, aby obsahovaly ucelenější 
přehled. 
 
 
 
 
Kategorii ostatního využití je nutné 
ponechat, ustanovení je taxativní a 
pokud by písmeno chybělo, nebylo by 
možné zapracovat do hierarchie 
specifické způsoby využití vody, které 
mají pro jednotlivé regiony svůj 
význam. 
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 Zásadní připomínka:  
 

§ 87c 
(1) Plán pro sucho může pořídit obecní úřad obce s rozšířenou 

působností pro správní obvod této obce, a to ve spolupráci s příslušnými 
správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. V případě 
pořízení jej průběžně aktualizuje.  

 
(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace obecní úřad obce 

s rozšířenou působností projedná s obcemi, Hasičským záchranným 
sborem České republiky a uživateli vody významnými pro dané území ve 
správním obvodu této obce s rozšířenou působností. Plán pro sucho pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností musí být v souladu s plánem 
pro sucho kraje. Soulad potvrzuje příslušný krajský úřad. Plán pro sucho 
následně obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním se plán pro sucho stává 
platným. 

 
Není zřejmé, kdo určí, významné uživatele vody v době sucha se 
se významným uživatelem vody bude chtít stát každý, aby měl zajištěnu 
prioritu řešení svého problému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 87d 
 

(1) Plán pro sucho pořizuje a průběžně aktualizuje pro území kraje 
krajský úřad v přenesené působnosti, a to ve spolupráci s příslušnými 
správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno - ROZPOR 
V případě, že významní uživatelé vody 
nebudou přizváni, nebudou mít 
pořizovatelé či zpracovatelé plánu pro 
sucho k dispozici dostatečné 
informace, které do plánu mají uvést. 
Je v jejich zájmu významné uživatele 
vody přizvat. Zároveň tím sami 
(pořizovatelé plánu) stanoví, kdo je pro 
ně z hlediska nakládání s vodami 
významným uživatelem. 
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(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná 

s obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, 
Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky, 
zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody významnými pro území 
příslušného kraje, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 
prostředí. Plán pro sucho pro území kraje musí být v souladu s plánem pro 
sucho ostatních krajů. Plán pro sucho po odsouhlasení Ministerstvem 
zemědělství zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zveřejněním se plán pro sucho stává platným. 

 
Není zřejmé, kdo určí, významné uživatele vody v době sucha se 
významným uživatelem vody bude chtít stát každý, aby měl zajištěnu 
prioritu řešení svého problému. O významných uživatelích vody má 
informace především ten, který zajišťuje službu dodávky pitné vody. 
Vodoprávní úřady ORP ani krajské úřady nemají žádné takové podklady 
k dispozici. Zásadně odmítáme větu, že plán pro sucho pro území kraje 
musí být v souladu s plánem pro sucho ostatních krajů. Každý kraj má zcela 
jiné podmínky, jiné dispozice, jiné zdroje vody, nelze tedy vymáhat, aby 
plány pro sucho byly pro celé území republiky ve vzájemném souladu. 
Krajské plány musí být v souladu s republikovým plánem pro sucho, nikoli 
s plány ostatních krajů. Lze navrhnout projednání s okolními kraji, ale není 
vůbec žádný důvod, aby plán Jihomoravského kraje byl v souladu např. s 
plánem Karlovarského kraje, který má zcela jinou charakteristiku svého 
území a svých problémů v oblasti sucha. 

 
Akceptováno částečně 
Formulace „plán pro sucho pro území 
kraje musí být v souladu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“ se nahradí 
formulací „plán pro sucho pro území 
kraje nesmí být v rozporu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“.  
Cílem je zajistit soulad v případě 
zásobování vodou území kraje ze 
zdrojů ležících na území jiného kraje 
(tento ani nemusí být sousední). 
 

 Zásadní připomínka: 
 

Díl 3 
Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody 

 
§ 87f 

 
(1) Orgánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen 

„orgán pro sucho“) je v rozsahu působnosti svěřené mu tímto zákonem 
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a) obecní úřad, 
 

 b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
 

 c) krajský úřad,  
 

 d) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 
 

 e) komise pro sucho, 
 

 f) ministr zemědělství a ministr životního prostředí. 
 
Není jasné, jaké má obecní úřad kompetence, když je zařazen mezi orgány 
pro zvládání sucha. Dále orgánem pro zvládání sucha a nedostatku vody je 
MZe a MŽP. V písmenu f) je pak nelogicky orgánem pro sucho ministr 
zemědělství a ministr životního prostředí. Z pohledu struktury výše 
uvedených orgánů pro sucho se písm. f) jeví jako nadbytečné, neboť 
analogicky by u krajů měl být orgánem pro sucho hejtman a na úrovni obcí 
starosta. 
 

(2) Komise pro sucho se zřídí na ústřední úrovni a na úrovni krajů. 
Komise pro sucho lze zřídit také na úrovni obcí s rozšířenou působností.  

 
V § 87f odst. 2 ve druhé větě říká, že komise pro sucho lze zřídit také 
na úrovni obcí. Nesoulad je s § § 87g, který vlastně starostovi nařizuje, že 
zřídí, ne že může zřídit. Nelze souhlasit s tímto výběrem možností, dle 
našeho názoru by měly být komise pro sucho zřízeny všude a je jen 
otázkou, zda bude nutná jejich činnost či nikoli. Důvodem pro tento postup 
je fakt, že se kraje nedozví, že byly zaznamenány problémy se suchem a 
nebude mít k dispozici žádné podklady pro další rozhodování, která jinak 
komise pro sucho eviduje jednotlivé úkony. 
 

(3) Komise pro sucho neprodleně informuje nadřízený správní orgán 
o svém svolání a opatřeních vydaných podle § 87m. Nadřízeným správním 
orgánem komisi pro sucho obce s rozšířenou působností je krajský úřad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Vysvětlení je uvedeno v důvodové 
zprávě, jedná se o kompetence 
vodoprávního úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Komise pro sucho na úrovní obcí 
s rozšířenou působností nebudou 
zřizovány. 
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nadřízeným správním orgánem komisi pro sucho kraje je Ministerstvo 
zemědělství nebo Ministerstvo životního prostředí v rozsahu působnosti 
svěřené jim tímto zákonem a nadřízeným správním orgánem ústřední 
komisi pro sucho je ministr zemědělství nebo ministr životního prostředí 
v rozsahu působnosti svěřené jim tímto zákonem. 

 
Z hierarchie nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých orgánů pro sucho a 
současně svěřených působností pro sucho bychom očekávali, že 
nadřízeným komise pro sucho ORP bude spíše komise pro sucho kraje a 
této komisi by byla nadřízena komise pro sucho ministerská. Zejména u 
ministerstev nebude zřejmé, zda by se komise kraje měla řídit dle MŽP 
nebo dle MZE. 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Vysvětlení je uvedeno v důvodové 
zprávě. 
 

 Zásadní připomínka: 
§ 87g 

 
Starosta obce s rozšířenou působností zřídí jako zvláštní orgán obce komisi 
pro sucho pro příslušný správní obvod této obce s rozšířenou působností 
v případě, kdy se pro správní obvod této obce s rozšířenou působností 
pořizuje plán pro sucho, a je jejím předsedou. Další členy této komise 
starosta obce s rozšířenou působností jmenuje ze zaměstnanců obce 
s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu, příslušných 
správců povodí, správců vodních toků, Českého hydrometeorologického 
ústavu a Hasičského záchranného sboru České republiky. K jednání 
komise pro sucho může starosta obce s rozšířenou působností přizvat 
zejména uživatele vody významné pro dané území a zástupce dotčených 
obcí. Přizvané osoby nejsou členy komise pro sucho. 
 
V § 87f odst. 2 ve druhé větě říká, že komise pro sucho lze zřídit také 
na úrovni obcí. Ve vztahu k § 87g považujeme tuto část za nadbytečnou. K 
zásadní připomínce č. 7 nelze souhlasit s tímto výběrem možností, dle 
našeho názoru by měly být komise pro sucho zřízeny všude a je jen 
otázkou, zda bude nutná jejich činnost či nikoli. Důvodem pro tento postup 
je fakt, že se kraje nedozví, že byly zaznamenány problémy se suchem a 
nebude mít k dispozici žádné podklady pro další rozhodování, která jinak 
komise pro sucho eviduje jednotlivé úkony.  Odůvodnění k pořízení plánů je 

Vysvětleno 
Komise pro sucho na úrovni ORP 
nebudou zřizovány. 
Do návrhu bude je doplněno 
ustanovení o povinnosti ORP 
spolupracovat s komisí pro sucho 
kraje. 
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uvedeno výše. 

Zásadní připomínka: 
§ 87h 

 
Hejtman kraje zřídí jako zvláštní orgán kraje komisi pro sucho pro příslušný 
kraj a je jejím předsedou. Další členy této komise hejtman kraje jmenuje ze 
zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí, Českého 
hydrometeorologického ústavu, Policie České republiky, Hasičského 
záchranného sboru České republiky, zástupců krajské hygienické stanice a 
vybraní provozovatelé vodárenské infrastruktury. K jednání komise pro 
sucho může hejtman kraje přizvat zejména uživatele vody významné pro 
dané území a zástupce dotčených obcí s rozšířenou působností. Přizvané 
osoby nejsou členy komise pro sucho. 
 
Při řešení problematiky sucha jsou velmi důležití při řešení zejména 
dodávky pitnou vodou pro obyvatele celého kraje (viz. § 23 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). 

Vysvětleno 
S těmito subjekty se při jednání komise 
počítá tak, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě. 

Zásadní připomínka: 
§ 87j 

 
Pokud dojde v době stavu nedostatku vody k vyhlášení krizového stavu 
podle jiného právního předpisu34), zasedá příslušný krizový štáb a příslušná 
komise pro sucho společně. Pravomoci orgánů pro sucho tímto zůstávají 
nedotčeny. 
 
Nelze zásadně souhlasit s § 87j. Dle našeho názoru by se měla komise pro 
sucho stát součástí krizového štábu, obdobně jako je to u povodní. 
V obráceném případě může dojít k situaci, kdy orgány krizového řízení 
budou rozhodovat podle zákona 240/2000 Sb. obráceně od komisí pro 
sucho, která bude rozhodovat podle zákona č. 254/2001 Sb. Budou spory, 
které rozhodnutí je platné a správné. Proto nelze souhlasit, aby byla 
rozhodovací pravomoc umožněna dvojím orgánům podle dvou různých 
zákonů. 

Vysvětleno 
Na základě níže uvedeného, je 
vzájemný vztah komise pro sucho a 
krizového štábu upraven obdobně jako 
(nově) vztah povodňové komise a 
krizového štábu. 
Stávající úprava vzájemného vztahu 
povodňových komisí a příslušných 
krizových štábů se v průběhu řešení 
povodní ukázala jako nevhodná. Nová 
úprava byla navržena v souladu 
s usnesením vlády č. 533 z 3. července 
2013 k realizaci projektu Vyhodnocení 
povodně z června 2013, kde je mimo 
jiné uloženo ministru životního 
prostředí a ministru vnitra provést 
posouzení stávající právní úpravy 
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řízení krizových situací za povodní na 
národní úrovni a kompetencí 
Ústředního krizového štábu a Ústřední 
povodňové komise podle krizového 
zákona a vodního zákona, a v případě 
potřeby předložit vládě návrhy na 
změnu těchto zákonů. Úprava je 
navržena tak, aby nezohledňovala 
pouze celostátní úroveň, ale i úroveň 
místní. 
 
Hlavním důvodem navrhované změny 
je skutečnost, že krizové štáby jsou 
pouze poradní orgány, nikoliv výkonné 
a nemohou tak přejímat kompetence, 
které zákon svěřuje výlučně povodňové 
komisi (např. mimořádné manipulace 
na vodních dílech). Z tohoto důvodu 
není možné, aby se povodňová komise 
stala součástí krizového štábu. Krizový 
štáb jako takový bude (obecně) řídit 
činnosti ke zvládání krizové situace, 
nicméně pokud bude třeba vydat 
opatření, které náleží pouze 
povodňové komisi, tato o něm může 
hlasovat/rozhodovat odděleně od 
krizového štábu. Provázanost 
rozhodování na územní úrovni je však 
dána jak shodnou předsedající osobou 
obou orgánů, tak jejich společnými 
zasedáními. 
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Zásadní připomínka: 
 

Díl 5 
Vydávání opatření při stavu nedostatku vody 

 
§ 87l 

 
(7) Dnem vydání opatření ústřední komise pro sucho se v jejich 

rozsahu pozastavuje účinnost opatření vydaných při stavu nedostatku vody 
komisí pro sucho kraje. 

 
K výše uvedenému systému vydávání opatření na jednotlivých stupních 
není nikde zakotveno, zda budou tato opatření předávána jako informace 
na nejbližší nadřízeny nebo nejbližší podřízený orgán. Dle našeho názoru 
se jedná o nutnost mít zajištěn informační tok. 
 

(8) Ústřední komisi pro sucho svolá ministr zemědělství zejména 
v případě, požádá-li o to předseda komise pro sucho kraje, nebo je-li stav 
nedostatku vody vyhlášen na území sousedících krajů. 

(9) Ústřední komise pro sucho řídí a koordinuje jednotlivá opatření, 
která svými dopady přesahují hranice krajů nebo se dotýká opatření na 
hraničních vodách, a v případě potřeby vydává opatření.  
 
Odůvodnění: není možné, aby opatření na hraničních vodách činila komise 
ORP nebo kraje. Pak by mudsel být v komisích pro sucho účasten „vládní 
zmocněnec, aby jednotlivá opatření projednával se státy, jejich se opatření 
také dotýkají (mezinárodní smlouvy apod.). 
 
 
 
 
Rovněž upozorňujeme, že v Jihomoravském kraji (JMK) je cca 400 tis. 
obyvatel závislé na vodních zdrojích mimo JMK. Vodní zdroj Březová leží 
v Pardubickém kraji a vodní zdroj z nádrže Vír leží v kraji Vysočina. Naproti 
tomu vodní zdroj vodní nádrže Vranov v JMK pro cca 80 tis. obyvatel, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Informační tok je zajištěn ustanovením 
§ 87f odst. 3 první věta (původního 
návrhu), nyní po připomínkách 
přesunuto do § 87k odst. 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Podle mezistátních smluv lze na 
hraničních vodách v případě 
mimořádných situací činit opatření bez 
předchozího projednání s druhou 
stranou. 
  
 
Vysvětleno 
Z tohoto důvodu je v ustanovení § 87d 
odst. 2 formulace „plán pro sucho pro 
území kraje musí být v souladu 
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zásobuje rozhodnou část obyvatel v kraji Vysočina. Pokud dojde 
k vyhlášení „sucha“ vázající se na tyto uvedené zdroje, pak k řízení a 
vydávání opatření bude vždy Ústřední komise pro sucho.   

s plánem pro sucho ostatních krajů“, ta 
se po připomínkách nahrazuje 
formulací „plán pro sucho pro území 
kraje nesmí být v rozporu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“.  
Cílem je zajistit soulad v případě 
zásobování vodou území kraje ze 
zdrojů ležících na území jiného kraje 
(tento ani nemusí být sousední). 
 

Zásadní připomínka:  
§ 87m 

 
(1) Komise pro sucho při stavu nedostatku vody vydává na dobu 

nezbytně nutnou opatření podle povahy věci formou rozhodnutí nebo 
opatření obecné povahy, ve kterých 
 
Kdo bude jednotlivá opatření bude podepisovat – hejtman? Není jasné, 
upřesnit do zákona! 
 

 a) obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upraví, omezí, 
popřípadě zakáže, 

 
 b) povolená nakládání s vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže, 

 
 c) omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, 

 
 d) uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad 
rámec schváleného manipulačního řádu, 
 
Není jasné, zda finanční ztráty budou kompenzovány či nikoli. Podle 
našeho názoru musí být tato otázka vyjasněna nejlépe přímo ze zákona. 
 

 e) nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze 
záložního zdroje vody, jeho zprovoznění tak, aby bylo možné tento záložní 

 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Takto detailní formální náležitosti jsou 
stanovovány interními předpisy 
správního orgánu, nikoliv zákonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Je doplněno nové ustanovení. 
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zdroj vody využít, 
 

 f) upraví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních 
vod stanovené v povolení k nakládání s vodami, 
 
Je nutné zmínit, že kraje nemají k dispozici téměř žádná nakládání 
s vodami, která mohou omezovat. Kompetence povolovacích orgánů je u 
ORP. Proto také je velmi důležité, aby byly komise zřízeny i na úrovních 
územních celků ORP, které tyto nakládání s vodami mají k dispozici a znají 
své území výrazně podrobněji. Územní celky ORP nemohou být z tohoto 
systému vynechány z toho důvodu, že veškerá povolení k nakládání 
s vodami jsou vydány právě jimi. 
 

 g) nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho 
zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, nebo 

 nařídí mimořádné sledování množství a jakosti vod. 
  

Není zřejmé, s jakou vazbou má být sledování množství a jakosti vody 
provedeno, jedná se o zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou? 
Nebo o jiné zdroje? 
 

 h) jiná opatření související se zvládáním sucha 
 

(2) Vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle odstavce 1 
je prvním úkonem v řízení. Na jejich vydání se nevztahuje správní řád. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 
Ze znění zákona musí být jasné, že opatření komise se neprojednávají a je 
nutno toto stanovit i pro OOP. 
 

(3) Komise pro sucho obce s rozšířenou působností musí dbát 
souladu s opatřeními komise pro sucho kraje. Komise pro sucho kraje musí 
dbát souladu s opatřeními ústřední komise pro sucho. 
 

(4) Odvoláním stavu nedostatku vody pozbývají opatření vydaná 

 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Viz vypořádání předchozích 
připomínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Jde o jakékoliv zdroje vody bez ohledu 
na jejich účel. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
I tak jde o správní řízení dle SŘ. 
Zvláštní režim je navržen i pro OOP, a 
to v ustanovení § 115a. 
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příslušnou komisí pro sucho platnosti. 
 

Nikde není zaneseno, kdo odvolává stav nedostatku vody a na základě 
jakých podkladů. Upozorňujeme na to i u § 87a. 

 
 
Vysvětleno 
Odvolání stavu nedostatku vody je 
zakotveno v § 87j odst. 1. 

Zásadní připomínka: 
 

 V § 107 odst. 1 písm. l) provést následující změny:  
 

      l) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud 
a jaderných             elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečných závadných nebo nebezpečných závadných látek podle 
přílohy č. 1 do vod povrchových. a vypouštění odpadních vod s obsahem 
zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do 
kanalizace (§ 16) s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s 
dostatečnou účinností podle § 16 odst. 5, 
Odůvodnění. Vodoprávní úřady ORP jsou orgánem, který projednává a 
schvaluje kanalizační řády. Veškeré informace o odvádění odpadních vod a 
jejich jakosti jsou u těchto vodoprávních úřadů. Z toho důvodu by 
kompetence vypouštění odpadních vod do kanalizace měla zůstat u 
vodoprávních úřadů ORP, které disponují kompletní znalostí potřeb 
kanalizačního řádu. 
 

 V § 108 odst. 3 písm. r) se slova „(hlava X díly 2 a 3)“ nahrazují slovy 
„(hlava XI díly 2 a 3)“.  

Neakceptováno 
 
Připomínka nad rámec novely. Dané 
téma bylo doplněno při poslední 
novele, kdy bylo dosaženo shody 
s kraji na tom, že tak důležitou činnost 
musí zabezpečovat kraj. 

Zásadní připomínka: 
 
V § 110 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny 
kontrolovat dodržování rozhodnutí a opatření obecné povahy vydaná komisí 
pro sucho obce s rozšířenou působností. Krajské úřady jsou povinny 
kontrolovat dodržování rozhodnutí a opatření obecné povahy vydaná komisí 
pro sucho kraje. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 

Akceptováno částečně - ROZPOR 
Ustanovení § 110 odst. 3 bude 
upraveno tak, že obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností budou 
kontrolovat opatření obecné povahy 
vydaná komisemi pro sucho. 
Ukládat vodním zákonem povinnost 
kontroly jiným složkám nelze. 
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je povinno kontrolovat dodržování rozhodnutí a opatření obecné povahy 
vydaná ústřední komisí pro sucho.“ 

 
Jednotlivé vodoprávní úřady nebudou schopni personálně zajistit kontrolu 
vydaných opatření, a to jak z pozice ORP nebo krajů. Doporučujeme využít 
ČIŽP, Policii ČR nebo jinou výkonnou složku státu.  Ještě zdůrazňujeme, že 
pokud nebude přijat náš návrh o povinnosti zpracovat „Plán pro zvládání 
sucha na ORP“ a kraj bude vydávat opatření na celém území kraje, pak 
vůbec možné personálně zajistit provádění kontroly opatření vydaných na 
území celého kraje! silách kraje provádět kontrolu. 

Zásadní připomínka:  
 
Navrhujeme změnit znění následovně: 
 
§ 115a včetně nadpisu zní: 

 
„§ 115a 

 
Opatření obecné povahy 

 
 (1) Opatření obecné povahy podle § 6 odst. 4, § 87m a § 109 
odst. 1 se vydává bez řízení jako první úkono návrhu opatření obecné 
povahy. Na vydání opatření obecné povahy se nevztahuje správní řád. 
 
Odůvodnění: Z důvodu jednoznačnosti. 

Vysvětleno 
Navazuje na ustanovení § 172 SŘ. 
Dle názoru předkladatele je ustanovení 
jednoznačné. 

. Zásadní připomínka: 

. V § 125l odst. 1 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ 
nahrazují slovy „vodoprávní úřad“. 
 

. V § 125l odst. 4 větě třetí se slova „obecní úřad obce s rozšířenou 
působností“ nahrazují slovy „v rozsahu své působnosti vodoprávní úřad“. 
 

. V § 125l odst. 4 větě poslední se slova „obecní úřad obce s rozšířenou 
působností“ nahrazují slovy „vodoprávní úřad“. 

Vysvětleno 
Navrhovanou změnou je dána 
kompetence k projednávání přestupků 
tomu správnímu orgánu, do jehož 
působnosti daná věc spadá. Je tedy 
napravena nekoncepčnost, ke které 
docházelo například v případě, kdy 
stavební povolení na vodní dílo bylo 
vydáváno vodoprávním úřadem kraje, 
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Zásadně nesouhlasíme s nahrazením slov „obecní úřad obce s rozšířenou 
působností“ slovy „vodoprávní úřad“. 
 
Odůvodnění: I ve vztahu k zásadní připomínce č. 19 a z důvodů 
jednoznačnosti, nesouhlasíme s nahrazením shora uvedených slov. 
Současný právní stav je osvědčený a navrženou změnou v § 125l by došlo 
k právní nejistotě!  

avšak kompetence pro řešení 
přestupku při porušení podmínek 
vydaného stavebního povolení byla 
dána do působnosti vodoprávního 
úřadu obce s rozšířenou působností. 
 

. Zásadní připomínka: 
Čl. II 

 
Přechodná ustanovení 

 
 Krajský úřad pořídí a zveřejní plán pro sucho pro území kraje nejpozději do 

12 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
Nesouhlasíme s pořízením plánu pro sucho (plán) a jeho zveřejnění do 12 
měsíců. 
 
Odůvodnění: V současnosti není zřejmé odkud budeme čerpat podlady a 
zda budem navazovat na plány ORP. Doba 12 měsícůje nepřiměřeně 
krátká i z důvodů pražádných zkušeností se zpracováním takovéhoto plánu. 
Jako přiměřenou lhůtu k pořízení plánu a jeho zveřejnění považujeme 24 
měsíců.  

Akceptováno 

Zásadní připomínka: 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna krizového zákona 
 

Čl. III 
 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 

Vysvětleno 
Na základě níže uvedeného, je 
vzájemný vztah komise pro sucho a 
krizového štábu upraven obdobně jako 
(nově) vztah povodňové komise a 
krizového štábu. 
Stávající úprava vzájemného vztahu 
povodňových komisí a příslušných 
krizových štábů se v průběhu řešení 
povodní ukázala jako nevhodná. Nová 
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127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 
306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 
375/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 
183/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto:  
 

 V § 36 odst. 1 se text „(§ 39 odst. 4)“ nahrazuje textem „(§ 39 odst. 5)“. 
 

 V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky 
pod čarou č. 55 zní: 
 

„(3) Pokud dojde v době stavu nedostatku vody vyhlášeného podle 
zvláštního právního předpisu55) k vyhlášení krizového stavu, zasedá 
příslušný krizový štáb a příslušná komise pro sucho společně. Pravomoci 
orgánů pro sucho stanovené zvláštním právním předpisem55) tímto 
zůstávají nedotčeny. 
 
Nelze zásadně souhlasit s textem odstavce 3 § 39 zákona č. 240/2000 – viz 
připomínka k § 87j.  
Odůvodnění: Dle našeho názoru by se měla komise pro sucho stát součástí 
krizového štábu, obdobně jako je to u povodní. V obráceném případě může 
dojít k situaci, kdy orgány krizového řízení budou rozhodovat podle zákona 
240/2000 Sb. obráceně od komisí pro sucho, která bude rozhodovat podle 
zákona č. 254/2001 Sb. Budou spory, které rozhodnutí je platné a správné. 
Proto nelze souhlasit, aby byla rozhodovací pravomoc umožněna dvojím 
orgánům podle dvou různých zákonů.  

úprava byla navržena v souladu 
s usnesením vlády č. 533 z 3. července 
2013 k realizaci projektu Vyhodnocení 
povodně z června 2013, kde je mimo 
jiné uloženo ministru životního 
prostředí a ministru vnitra provést 
posouzení stávající právní úpravy 
řízení krizových situací za povodní na 
národní úrovni a kompetencí 
Ústředního krizového štábu a Ústřední 
povodňové komise podle krizového 
zákona a vodního zákona, a v případě 
potřeby předložit vládě návrhy na 
změnu těchto zákonů. Úprava je 
navržena tak, aby nezohledňovala 
pouze celostátní úroveň, ale i úroveň 
místní. 
 
Hlavním důvodem navrhované změny 
je skutečnost, že krizové štáby jsou 
pouze poradní orgány, nikoliv výkonné 
a nemohou tak přejímat kompetence, 
které zákon svěřuje výlučně povodňové 
komisi (např. mimořádné manipulace 
na vodních dílech). Z tohoto důvodu 
není možné, aby se povodňová komise 
stala součástí krizového štábu. Krizový 
štáb jako takový bude (obecně) řídit 
činnosti ke zvládání krizové situace, 
nicméně pokud bude třeba vydat 
opatření, které náleží pouze 
povodňové komisi, tato o něm může 
hlasovat/rozhodovat odděleně od 
krizového štábu. Provázanost 
rozhodování na územní úrovni je však 
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dána jak shodnou předsedající osobou 
obou orgánů, tak jejich společnými 
zasedáními. 

Zásadní připomínka: 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích 
 

Čl. IV 
 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 
20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se 
mění takto: 
!!Navrhujeme změnit § 9 odst. 3 následovně: 
(3) Provozovatel je povinen předat obci na její žádost přehled zjištěných 
ukazatelů jakosti vody a přehled odběrů vody ze zdroje včetně měření 
jednotlivých zvodní zdroje za minulý rok nejpozději do 30 dnů ode dne 
vyžádání. 
 
Odůvodnění: V některých případech lze očekávat, že podzemní zdroje 
mohou zaklesávat a je tedy nezbytné, aby o tomto byl majitel vodního 
zdroje informován a mohl případně predikovat vývoj a potřebná opatření 
k zajištění dodávky pitné vody obyvatelstvu. 
 

 V § 15 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
 

„(7) Je-li vyhlášen stav nedostatku vody podle zvláštního právního 
předpisu8), může orgán k tomu příslušný podle zvláštního právního 
předpisu8) dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec novely. 
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potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Stanovenou dobu lze prodloužit nejvýše 
o 3 měsíce. Při stavu nedostatku vody podle zvláštního právního předpisu 8) 
se odstavec 4 nepoužije. 
Není zřejmé, jakým způsobem se bude vydávat opatření (rozhodnutí, 
OOP). Upřesnit jako Hlavy X. vodního zákona. Je nutné z důvodu 
jednoznačnosti doplnit. 

Odůvodnění: Z důvodu právní jednoznačnosti.  
Dále navrhujeme v rámci změny zákona č. 274/2001 Sb. : 

U § 6 odst. 2 navrhujeme snížit požadavek na vzdělání u odborných osob 
provozovatele, a to následovně:  
U bodu 1. střední vzdělání s maturitní zkouškou a má nejméně 4 roky praxe 
v oboru vodovody a kanalizace 
U bodu 2. vysokoškolské vzdělání a má nejméně 2 roky praxe v oboru 
vodovody a kanalizace 
 
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že zákon o VAKu neobsahuje žádné práva 
a povinnosti odborných zástupců provozovatele, jsou tyto kvalifikační 
požadavky na odborné zástupce provozovatele velmi přísné, i z toho 
důvodu, že praxe ukazuje, že v této oblasti je nedostatek těchto osob.  
Dále navrhujeme nový odstavec: 
 
(14) Vydání rozhodnutí ve věci povolení k provozování vodovodů nebo 
kanalizací pro veřejnou potřebu, může být prvním úkonem v řízení, 
předloží-li žadatel současně se žádostí souhlasy všech účastníků řízení. 
V případě předložení souhlasů všech účastníků řízení s vydáním povolení 
k provozování po zahájení správního řízení ve věci, nebude se přihlížet 
k lhůtám vyplývajících z ustanovení § 36 zákona č. 50/2004 Sb., správní 
řád, i když už budou oznámeny, a správní úřad bude moci vydat rozhodnutí 
bezodkladně. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že správní řízení v rámci povolení 
k provozování je jednoduché a k odvolání dochází jenom ve velmi 
výjimečných případech, dojde při aplikaci navrženého odstavce ke zrychlení 
a zjednodušení řízení. 

 
 
 

 
Akceptováno  
Text je doplněn. 
 
 

 
Neakceptováno 
Požadavek je nad rámec novely. 
Provozovatel resp. jeho odborný 
zástupce musí splňovat kvalifikační 
předpoklady odpovídající požadavkům 
na provozování vodovodů nebo 
kanalizací, přičemž kritériem pro 
posouzení kvalifikace jsou požadavky 
na vzdělání a praxi v návaznosti na 
velikostní kategorii vodovodu nebo 
kanalizace podle počtu fyzických osob, 
které je trvale využívají. Je tomu tak 
proto, že zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou i odvádění odpadních vod 
klade značné nároky na kvalitu a 
odbornost těchto služeb a na přesné 
určení odpovědnosti, aby se tak 
zamezilo možným negativním 
důsledkům pro zdraví obyvatelstva a 
životního prostředí. 
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Zásadní připomínka: 
 
Vzhledem k tomu, že se s novelou vodního zákona mění i zákon o 
vodovodech a kanalizacích, zasíláme následující zásadní připomínky a 
návrhy na úpravu zákona o o vodovodech a kanalizacích v následujících 
návrzích: 

  
 Požadujeme zrušení ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.  
  

Odůvodnění: 
Ustanovení § 21 odst. 3 zákona o VaK není provázán do krizových 
předpisů. Jedná se o první a velice podstatný nedostatek. Dle tohoto 
ustanovení se má systémové zajištění provést u vybraných provozovatelů. 
Definice provozovatele je v ustanovení § 2 odst. 5 zákona o VaK, který říká, 
že provozovatelem vodovodu nebo kanalizace je osoba, která provozuje 
vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto 
vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6 zákona o 
VaK. Zpravidla se tedy jedná o právnickou osobu nebo fyzickou osobu 
podnikající, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na základě 
povolení vydaného podle § 6 zákona o VaK. Taková osoba má tedy své 
sídlo. Toto ustanovení s velkou pravděpodobností nemělo za cíl stanovit, 
jaké řešení se tedy bude prosazovat v sídle provozovatele, na zajištění 
pitné vody a odvádění odpadních vod při krizových situacích. Cíl tohoto 
ustanovení byl zcela jistě jiný. Tato domněnka se potvrzuje i při 
prostudování komentáře ASPI, který o provozovatelích vůbec nehovoří a 
dále příkladným výčtem popisuje úkoly systémového zajištění, které ovšem 
v mnoha případech nelze provést, neboť zcela překračují pravomoci, které 
jsou svěřené v přenesené působnosti krajskému úřadu zákonem o VaK.  
 
Je nezbytné ve vztahu ke komentářům ustanovení § 21 odst. 3 upozornit na 
fakt, že kompetence v povolování zdrojů určených k zásobování obyvatel 
pitnou vodou je u vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností a není 
povinností těchto úřadů předávat informace o zdrojích, které byly 
vybudovány nebo jsou považovány za zakonzervované či náhradní. O 
zdrojích, které nejsou součástí žádného vodovodu, se krajské úřady 

Neakceptováno 
Požadavek je nad rámec novely. 
 
 
 
 
 
Zákon č. 274/2001 Sb. je především 
prostřednictvím § 21 provázán 
s právními předpisy upravujícími 
problematiku nouzového zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou při 
mimořádných událostech a za 
krizových stavů. Daná problematika je 
řešena v rámci Metodického pokynu č. 
j. 74020/2016-MZE-15000 k zajištění 
jednotného postupu orgánů krajů, 
hlavního města Prahy, orgánů obcí a 
městských částí v hlavním městě 
Praze v systému nouzového 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
při mimořádných událostech a za 
krizových stavů. 
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nedozvědí. Hydrogeologické vrty neuvedené do provozu a hydrogeologická 
jímací zařízení nelze do systému NZV dle našeho názoru vůbec zapojit. 
Jedná se o průzkumné vrty, o kterých krajské úřady opět nemají žádné 
informace, a navíc se jedná o díla, která nebyla uvedena do provozu, neboť 
pravděpodobně nebyla ani zkolaudována, tedy nejsou technicky ani 
stavebně způsobilá k zapojení do jakéhokoli systému zásobování obyvatel 
pitnou vodou, byť v nouzovém režimu.  
 
Pokud by krajské úřady podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o Vak měly, 
jak uvádí výklad, zajišťovat smluví zajištění technických prostředků pro 
náhradní čerpání, úpravu a rozvod vody, pak jsou tyto úkony zcela 
nerelevantní, neboť krajské úřady nemají právní subjektivitu a nemohou 
tedy uzavírat smluvní vztahy. Navíc zákon o VaK vůbec krajské úřady 
k takovým úkonům nezmocňuje.  Komentářem zmiňovaná nepřímá 
podpora, především podpora grantová na vybudování a údržbu záložních 
zdrojů není v kompetenci krajských úřadů, které vykonávají nejen 
dle § 21 odst. 3 dle zákona o VaK přenesenou působnost, ale finanční 
podpora a dotace jsou věcí samostatné působnosti krajů. Komentář dále 
uvádí, že nezanedbatelné bude též zajištění zásobování balenou pitnou 
vodou a využívání prostředků státních hmotných rezerv. Zde je ovšem 
nutné podotknout, že využívání prostředků státních hmotných rezerv má 
své vlastní předpisy a v rámci krizové situace se toto využití řídí krizovými 
předpisy, nikoli zákonem o vodovodech a kanalizacích. Uvádí se, že 
ustanovení § 21 odst. 3 bylo vždy odmítáno ze strany Jihomoravského 
kraje.  
 
Podáváme podnět na úpravu vyhlášky č. 428/2001Sb.  
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (dále jen vyhláška), v § 3 
písm. e) uvádí, že součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje má 
být mimo jiné obsažen i plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové 
situace podle § 21 zákona. V tomto směru se jedná o zásadní nesoulad 
nejen v rámci pojmů, které zákon a vyhláška uvádějí. Ustanovení § 4 
zákona o VaK nezmiňuje termín plán zásobování pitnou vodou, tento termín 
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zmiňuje pouze vyhláška, a to v rozporu s termíny, které používá ustanovení 
§ 21 zákona o VaK.  
 
Vyhláška uvažuje pouze se zásobováním obyvatel pitnou vodou, neuvažuje 
vůbec s odváděním odpadních vod, tak jak zase požaduje § 21 odst. 3 
zákona o VaK, přičemž toto ustanovení pojmově vyžaduje systémové 
zajištění, nikoli plán, a navíc u vybraných provozovatelů, tedy fyzických a 
právnických osob, které provozují vodovody a kanalizace na základě 
rozhodnutí Krajských úřadů podle § 6 zákona o VaK.  
 
Vyhláška současně deleguje plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení 
krizové situace do samostatné působnosti krajů s odkazem na ustanovení § 
4 zákona o Vak, přičemž § 21 odst. 3 systémové zajištění svěřil krajským 
úřadům do přenesené působnosti.  
Je tedy otázkou, zda-li by takový „plán“ podle § 3 písm. e) vyhlášky byl 
vůbec použitelný při krizové situaci, neboť podle ustanovení § 21 odst. 1 
zákona o VaK podmínky nouzového zásobování pitnou vodou a nouzového 
odvádění odpadních vod za krizové situace upravují zvláštní právní 
předpisy v jejichž rámci provozovatelé vodovodů nebo kanalizací podle 
svých možností zabezpečují odborné služby. Jedná se tedy o krizové plány, 
které mají tuto problematiku řešit a o plány krizové připravenosti 
jednotlivých subjektů, které budou v rámci zásobování obyvatel pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod při krizových situacích tyto problematické 
okruhy zajišťovat.  
 
V kontextu výše uvedeného je nutné závěrem upozornit i na § 9 odst. 5 
zákona o VaK, který v rámci povinností provozovatele stanovuje, které 
subjekty je provozovatel povinen informovat o přerušení nebo omezení 
dodávky vody. Mezi těmito subjekty nejsou uvedeny krajské úřady, pouze 
vodoprávní úřady, kterými jsou úřady obce s rozšířenou působností. 
Krajské úřady se o problémech na úseku zásobování obyvatel pitnou vodou 
nemusí vůbec dozvědět. 
  
Z těchto důvodů tedy žádáme Ministerstvo zemědělství, které je garantem 
nad zákonem o VaK, o úpravy v zákoně a vyhlášce, neboť se s nimi nedá, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle § 21 odst. 2 zákona č. 274/2001 
Sb.  jsou provozovatelé za krizové 
situace povinni informovat na vyžádání 
i orgány krizového řízení o stavu 
zásobování pitnou vodou. 
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jak popsáno výše, pracovat a vznikají dohady a velké spory o jejich výkladu. 
Navrhujeme zrušení ustanovení 3 v § 21 zákona o vodovodech a 
kanalizacích a dále navrhujeme pojmové sjednocení vyhlášky a zákona o 
vodovodech a kanalizacích, které se týká neveřejné části nouzového 
zásobování obyvatel pitnou vodou. 
  
Vše co je zde uvedeno, vychází z aplikační praxe a rovněž ve vztahu 
k zavedení nové hlavy v zákonu o vodách. 

Zásadní připomínka: 
 
Upozorňujeme, že dle § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb. 
(lázeňský zákon), kde je uvedeno, že bez závazného stanoviska 
ministerstva zdravotnictví nelze schválit „Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací“. Ten je přitom na krajské úrovni schvalován v samostatné 
působnosti a s ostatní správními orgány je pouze projednáván. 
Upozorňujeme na tuto zásadní anomálii a doporučujeme ji v rámci změn 
zákonů odstranit, aby i s rezortem zdravotnictví byl plán „pouze“ projednán! 

Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec novely. 

Připomínky: 
 
Připomínka: 
V § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 zní: 
 
„1. vodních toků a ostatních vodních linií, objektů na nich, hydrologických 
povodí vodních toků, hydrogeologických rajonů a vodních nádrží,“. 
Nikde není vysvětleno, co se rozumí pod pojmem “vodní linie“. 
 
Připomínka: navrhujeme doplnit větu, viz. níže 

 
(2) Plán pro sucho je podkladem pro  

 
 a) rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která jsou ukládána 

vodoprávním úřadem podle § 6 odst. 4, § 59 odst. 4 a § 109 odst. 1 při 
zvládání sucha, ten může vydávat i opatření, která nejsou uvedena v Plánu 
pro zvládání sucha, 

Akceptováno 
§ 21 odst. 2 písm. c) bod 1 bude 
upraven následovně:   
1. vodních toků a ostatních vodních linií 
a objektů na nich, hydrologických 
povodí vodních toků, hydrologických 
rajonů a vodních nádrží; pro účely 
tohoto zákona se ostatní vodní linií 
rozumí linie povrchové nebo podzemní 
vody, která nenaplňuje ustanovení § 43 
odst. 1 vodního zákona. 
 
 
Vysvětleno 
Vodoprávní úřad může vydávat i 
opatření, která nejsou uvedena v plánu 
pro zvládání sucha i bez doplnění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



227 

 
Odůvodnění: 
Doporučujeme zvážit, z hlediska upřesnění, doplnění věty.  

 
 b) postup vodoprávního úřadu při vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro 
zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen „komise pro sucho“),  

 
 rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody. 

uvedené věty. Správní řád stanoví, že 
správní orgán hodnotí podklady pro 
vydání rozhodnutí podle své úvahy, 
pokud zákon nestanoví, že některý 
podklad je pro správní orgán závazný. 
(§ 50 odst. 4 SŘ) 
 
 
 

Připomínka:   
 
U ministerstev chybí kompetence pořízení a zveřejnění plánů pro sucho na 
jejich úrovni – viz § 87e). 

Akceptováno 
V ustanovení § 108 doplněna 
kompetence obou ministerstev. 

Připomínka:  
§ 87i 

 
Ústřední komisi pro sucho zřídí vláda, která také schvaluje její statut. 
Předsedou ústřední komise pro sucho je ministr zemědělství a 
místopředsedou ministr životního prostředí. 
 
Není zřejmé, zda budou i komise pro sucho nižších celků schvalovat statut, 
zda jej vůbec budou mít! 

Akceptováno 
Návrh doplněn ve smyslu připomínky. 

Připomínka: 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
 

Čl. V 
 

V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona 

Vysvětleno 
Návrh je obdobou předchozích 
ustanovení tohoto zákona.  
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č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/2004 Sb., zákona 
č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 51/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se za § 
4c vkládá nový § 4d, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní: 

 
„§ 4d 

 
Správa může v souvislosti s vyhlášením stavu nedostatku vody8) 
poskytnoutuje pro potřeby správního úřadu, orgánu územní samosprávy 
nebo záchranných sborů, v nezbytném rozsahu pohotovostní zásoby 
formou jejich bezúplatného použití. Správa tak může učinit pouze na 
základě žádosti Ministerstva zemědělství. Ustanovení § 14 odst. 7, 
§ 19 odst. 1, § 19b a 19c zákona o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích se nepoužijí. Poskytnuté pohotovostní 
zásoby je příjemce povinen vrátit Správě do 60 dnů od jejich poskytnutí. Po 
této lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby 
pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou. Návrh smlouvy zpracuje 
Správa na základě žádosti předložené příjemcem. Pokud příjemce žádost v 
uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným 
použitím majetku, k němuž má Správa příslušnost hospodařit. V případě 
nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních 
předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu. 
 
Odůvodnění: Vzhledem k možnostem ORP a krajů bude tato pomoc 
v mnoha případech zásadní a rozhodující! 

 Olomoucký kraj 1) K Čl. 1 bod 2. - § 5a:  
Navrhujeme za nově uvedený text ve znění: „Cíle ochrany povrchových a 
podzemních vod a jejich hospodárného využívání včetně vymezování ploch 
vhodných k vsakování srážkových vod a k výsadbě veřejné zeleně 
a realizaci vodních prvků za účelem snižování teplotních výkyvů v 
zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují orgány územního 
plánování při pořizování územně plánovací dokumentace“ doplnit text ve 
znění: „na základě podkladů, požadavků a stanovisek doložených 
příslušným dotčeným orgánem na daném úseku.“ 

Akceptováno  
Ve smyslu připomínky a na základě 
dalších připomínek je ustanovení § 5a 
navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
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Zdůvodnění: 
Při pořizování územně plánovacích dokumentací je svěřena ochrana 
veřejných zájmů nejen orgánům územního plánování, ale i příslušným 
dotčeným orgánům. Nelze proto povinnost zohledňovat cíle, uvedené 
v návrhu novely, ponechat pouze na orgánech územního plánování při 
pořizování územně plánovacích dokumentací. Z tohoto důvodu navrhuji 
doplnit text § 5a návrhu zákona o výše zmíněný dovětek.  

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 

2) K Čl. 1 bod 43. - § 87c odst. 1): 
Navrhujeme upravit takto: Plán pro sucho může zpracuje obecní úřad 
obce s rozšířenou působností pro správní obvod této obce, a to ve 
spolupráci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým 
ústavem. V případě pořízení jej průběžně aktualizuje.  
 
Zdůvodnění:  
V případě, že obec s rozšířenou působností „může“ pořídit plán pro sucho a 
legislativně jej k tomu nic nezavazuje, může nastat situace, že obce 
nebudou ve své působnosti tyto plány zpracovávat. Navrhujeme obce 
s rozšířenou působností zavázat stejnou podmínkou, jako kraje. V tomto 
případě se jedná o nesystémové řešení celého problému, který navrhujeme 
řešit v případě mimořádné události stejně jako povodně.  
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

Vysvětleno 
Plány pro sucho budou zpracovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
V případě, že by měly všechny ORP 
povinnost zpracovat plán pro sucho a 
následně zřidit komisi, i když neleží 
v ohroženém území,  suchem a 
nedostatkem vody trpět nemusí, 
znamenalo by to pro tyto ORP 
zbytečnou finanční zátěž. 
Do návrhu je doplněno ustanovení 
o povinnosti ORP spolupracovat při 
tvorbě plánů. 

3) K Čl. 1 bod 43. - § 87f odst. 2): 
Navrhujeme upravit takto: Komise pro sucho se zřídí na ústřední úrovni, a 
na úrovni krajů. Komise pro sucho lze zřídit také na úrovni a obcí 
s rozšířenou působností.  
 

Vysvětleno 
Komise pro sucho budou zřizovány 
pouze na krajské a celostátní úrovni. 
Do návrhu je doplněno ustanovení 
o povinnosti ORP spolupracovat 
s komisí pro sucho kraje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBBBKMP7)



230 

Zdůvodnění:  
V případě, že sucho zasáhne i ORP, kde nebude zřízena komise pro sucho, 
bude rozhodovat vodoprávní úřad ORP nebo komise zřízená krajem a ve 
vedlejším ORP, kde bude komise zřízena, bude rozhodovat komise pro 
sucho. Jedná se o nesystémové řešení, které bude činit v praxi potíže, 
protože každé ORP může mít jiný přístup k řešené problematice. Pokud 
vznikla novela zákona o vodách za účelem řešení těchto mimořádných 
událostí, pak by měl být celý proces jednotný a systémově řešený, jako je 
tomu u povodňových komisí.  
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

 

 Moravskoslezský kraj   Zásadní připomínky  
 
1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 1, § 5 odst. 3  
Navrhujeme ponechat původní znění § 5 odst. 3 vodního zákona,  
NEBO 
za slova „podle věty první“ vložit slova „a v případě, že v místě je v souladu 
s územním plánem připravována výstavba kanalizace,“ a slova „kombinací 
těchto způsobů“ nahradit slovem „odváděním“. 
 
Celý vkládaný text zní (zvýrazněn je text doplněný na základě zásadní 
připomínky):   
„Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou 
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací, 
není-li tato v místě k dispozici, potom přímým čištěním odpadních vod 
s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních v souladu 
s tímto zákonem. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle věty 
první a v případě, že v místě je v souladu s územním plánem 
připravována výstavba kanalizace, lze odpadní vody akumulovat v 

Vysvětleno 
Jedná se o upřesnění stávajícího znění 
s tím, že je uvedena posloupnost 
posuzování vhodnosti možných 
způsobů řešení v souladu s vodním 
zákonem. Návrh reaguje na stále 
častěji se objevující jev hydrologického 
sucha. V případě plánované výstavby 
kanalizace v souladu s územním 
plánem je možné podmíněně schválit 
dočasně jiné řešení v souladu 
s vodním zákonem a není to nutné 
v zákoně uvádět.  
Připustit možnost přímého vypouštění 
srážkových vod (tj. odvádění nikoliv 
řízeného), není-li jiný způsob možný, 
by byl možný u dešťové kanalizace, ale 
přesto by se vždy měla zvážit 
kombinace možných způsobů, aby při 
přívalových srážkách nedocházelo 
k přetížení kanalizace a případnému 
zaplavování níže ležícího území. 
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nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod 
na zařízení schválené pro jejich likvidaci. Dále jsou povinni zabezpečit 
zpracování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na 
tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4) 
akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, 
anebo, není-li žádný z těchto způsobů zpracování srážkových vod možný, 
potom jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto 
způsobů odváděním.“ 
   
Odůvodnění: 
Navrhovaná preference způsobů likvidace odpadních vod ze staveb by 
mohla v některých případech ve vztahu k naplnění cílů vodního zákona, 
ochraně povrchových a podzemních vod, působit kontraproduktivně. 
Automatické a bezvýhradné upřednostnění likvidace odpadních vod jejich 
přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo 
podzemních před jejich akumulací v nepropustné jímce s následným 
vyvážením na zařízení schválené pro likvidaci odpadních vod, v případě, 
kdy v místě není k dispozici kanalizace, nepamatuje na situace, kdy má být 
taková kanalizace v blízké budoucnosti realizována, popřípadě její realizace 
probíhá; vhodným rozlišovacím kritériem je skutečnost, že výstavba 
kanalizace je v souladu s platným územním plánem (územní plán již 
s výstavbou kanalizace počítá). Realizace a provoz domovní ČOV po tuto 
přechodnou dobu nejenže není ekonomicky efektivní, ale naopak může 
právě s ohledem na vynaložené náklady výraznou měrou přispět 
k následné nevůli vlastníka nemovitosti se na nově vybudovanou kanalizaci 
napojit. Tyto situace nastávají velmi často v praxi již nyní, a ve stávajícím 
právním prostředí je velmi problematické až nevymahatelné napojení 
takové nemovitosti z moci úřední nařídit. 
 
Rovněž nepovažujeme za účelné a potřebné zcela znemožnit možnost 
přímého vypouštění srážkových vod (tj. odvádění nikoliv řízeného), není-li 
jiný způsob možný. 
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2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 2, § 5a  
Nově vkládaný § 5a zní: 
„Cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného 
využívání včetně vymezování ploch vhodných k vsakování srážkových vod 
a k výsadbě veřejné zeleně a realizaci vodních prvků za účelem snižování 
teplotních výkyvů v zastavěném nebo zastavitelném území zohledňují 
orgány územního plánování při pořizování územně plánovací 
dokumentace.“.  
 
Požadujeme tento novelizační bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jestliže má být pomocí nástrojů územního plánování efektivně dosahováno 
cílů směřujících k ochraně povrchových a podzemních vod a jejich 
hospodárnému využívání, musí být zohledněn zákonný obsah, možnosti a 
podrobnost nástrojů územního plánování. Zákonný obsah územně 
plánovací dokumentace stanoví stavební zákon a prováděcí vyhlášky 
(vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb.), přičemž úkoly pro 
územní plánování plynoucí z navrženého ustanovení se s ním takřka 
nepřekrývají, zejména pak co do míry podrobnosti povinně pořizované 
územně plánovací dokumentace a druhů ploch s rozdílným způsobem 
využití. Např. regulativ spočívající v zajištění plošného vsakování 
atmosférických srážek ze zpevněných ploch v rámci přípustných záměrů, 
jež v této souvislosti zmiňuje důvodová zpráva, nejen že nemá oporu 
v obsahu územního plánu tak, jak jej stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., ale 
zejména svým obsahem spadá do problematiky územního rozhodování. 
Kromě toho není zřejmé, z jakých podkladů bude moci úřad územního 
plánování, resp. projektant územně plánovací dokumentace čerpat, aby 
přinejmenším v minimální míře požadavky navrženého ustanovení naplnil. 
Vytvářet samostatně takovéto podklady je zcela mimo kompetenci i 
odbornost orgánů územního plánování. Zcela jistě není záměrem 

Vysvětleno 
Na základě dalších připomínek je 
ustanovení § 5a navrženo takto: 
„Vodoprávní úřady jako dotčené orgány 
při pořizování územně plánovací 
dokumentace zohledňují cíle ochrany 
povrchových a podzemních vod, jejich 
hospodárné využívání a vytváření 
podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha v zastavěných 
a zastavitelných územích, mimo jiné 
poskytováním údajů a podkladů pro 
vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku 
srážkových vod a realizaci vodních 
prvků, pokud jsou tyto údaje a 
podklady k dispozici“. 
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předkladatele navrhnout úpravu, která v praxi nebude moci být efektivně 
realizována a jediným jejím faktickým přínosem bude obecná, 
nevymahatelná proklamace, příp. bude realizována nekoncepčním a 
účelovým vymezováním nezastavitelných ploch ke vsakování srážkových 
vod bez jakékoliv opory v podkladech pokrývajících danou problematiku a 
bez jakékoliv návaznosti na další procesy či opatření.  
 
Na základě výše uvedeného doporučujeme řešit možnost úpravy 
předmětné problematiky v rámci obsahu územně plánovací dokumentace 
na úrovni stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Tomu by měla 
předcházet analýza toho, co vlastně může územně plánovací dokumentace 
s ohledem na její podrobnost a měřítko zobrazení vůbec efektivně řešit a 
z jakých podkladů při tom může vycházet. Druhou variantou je nastavit 
úpravu tak, že zcela konkrétní požadavky vycházející z odborných podkladů 
na úseku ochrany před suchem a odpovídající podrobnosti pořizované 
územně plánovací dokumentace bude v procesu pořizování územně 
plánovací dokumentace vznášet dotčený orgán. Přebírání takovýchto 
požadavků úřadem územního plánování odpovídá stavu stávající právní 
úpravy územního plánování daleko více než jejich vytváření. Za takovýmto 
účelem však nemusí být deklarován nový cíl územního plánování, neboť 
předcházení suchu lze již za stávajícího stavu zcela nepochybně považovat 
za jeden z předpokladů udržitelného rozvoje.  

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 7, § 15 odst. 1 (ve spojení s § 15a odst. 3) 
Navrhujeme ponechat původní znění § 15 odst. 1 a § 15a odst. 3 vodního 
zákona 
NEBO 
změnit § 15 odst. 1 vodního zákona dle návrhu a v § 15a odst. 3 větě druhé 
vodního zákona za slova „Ohlášení podléhá i“ vložit slova „odstranění 
vodních děl a“. 
 

Akceptováno 
Ponecháno původní znění. 
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Celý text § 15a odst. 3 věty druhé zní (zvýrazněn je text doplněný na 
základě zásadní připomínky):  
„Ohlášení podléhá i odstranění vodních děl a obnova vodních děl 
zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; 
zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na 
pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta 
vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.“ 
 
Odůvodnění: 
Vypuštění odstranění staveb vodních děl z ustanovení § 15 odst. 1 vodního 
zákona, aniž by současně byla do vodního zákona zakomponována 
povinnost jejich odstranění ohlásit, ve výsledku způsobí ztrátu speciálního 
kompetenčního ustanovení k úpravě obecné, zakotvené ve stavebním 
zákoně, podle kterého by měl vodoprávní úřad v takovém případě 
postupovat, a to při nereflektování specifik vodních děl, jež však jsou v § 15 
odst. 1 vodního zákona ve vztahu k provádění, změnám, změnám jejich 
užívání a zrušení i nadále zohledňována.  

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 18, § 22 odst. 4 písm. a) 
Toto ustanovení zní: 
„a) vodních toků a ostatních vodních linií, objektů na nich a vodních nádrží“. 
 
Navrženou úpravou § 22 odst. 4 písm. a) vodního zákona týkající se 
vymezení rozsahu evidence, kterou spravuje Ministerstvo životního 
prostředí, dochází k duplikaci evidence objektů na vodních tocích 
a ostatních vodních liniích. Podle ustanovení § 22a odst. 3 písm. a) vodního 
zákona eviduje tyto objekty rovněž Ministerstvo zemědělství. Je-li záměrem, 
aby objekty evidovalo Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního 
prostředí v závislosti na hlavním účelu těchto objektů (zda slouží k 
činnostem v působnosti MZe, nebo MŽP – zde především k pozorování 
stavu povrchových vod), pak je zapotřebí tuto skutečnost v předmětných 

Vysvětleno 
V rámci evidence objektů na vodních 
tocích a ostatních vodních liniích jsou 
již nyní evidovány také stavby sloužící 
k pozorování stavu povrchových vod. 
Tyto stavby vlastní a provozují jak s. p. 
Povodí, tak také ČHMÚ. Navrhovanou 
úpravou dojde pouze ke sjednocení 
této evidence v zájmu lepší 
přehlednosti. Povinnost k vedení této 
evidence tedy musí být na obou 
ministerstvech. 
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ustanoveních blíže specifikovat. 
 
Odůvodnění: 
Vyplývá z textu připomínky.  
5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 23, § 23a odst. 10 
Toto ustanovení zní: 
„(10) Důvody pro udělení výjimky podle odstavce 8 musí být výslovně 
uvedeny a vysvětleny v platném plánu povodí podle § 24 nebo jeho 
nejbližší aktualizaci.“ 
 
Navrhujeme vypustit slova „nebo jeho nejbližší aktualizaci“.  
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení nebo odložit účinnost § 23a 
odst. 10 vodního zákona.  
 
Odůvodnění: 
Současné platné plány povodí, zpracované, projednané a schválené podle 
dosavadní právní úpravy, neobsahují důvody pro udělení výjimky podle § 
23a odst. 8 vodního zákona. Absence uvedení a vysvětlení důvodů pro 
udělení výjimek v náležitém dokumentu brání možnosti jejího udělení. Do 
doby schválení nových plánů povodí by nemohly být žádné výjimky 
uděleny. Tuto situaci lze ošetřit buď přechodným ustanovením nebo 
pozdějším nabytím účinnosti ustanovení samého. 
 
Pojem „jeho nejbližší aktualizace“ (ve vztahu k plánu povodí) není právně 
definován a jako takový odkazuje pouze na budoucí, pouze potenciálně 
někdy schválený plánovací dokument, jenž není způsobilý sloužit jako 
relevantní podklad pro udělení výjimky.      
 
 
 

Vysvětleno 
Možnost uvedení a zdůvodnění výjimky 
v nejbližší aktualizaci plánu povodí je 
v návrhu uvedena v reakci na nově 
přijatý Guidance Document No. 36 
„Exemptions to the Environmental 
Objectives according to Article 4(7)“ 
z roku 2017, který tuto možnost 
v kapitole 5.5.1. explicitně uvádí, čímž 
reaguje na existující aplikační praxi. 
 
Plány povodí musí být podle § 25 
odst. 3 přezkoumány a aktualizovány 
každých šest let. 
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6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 25, § 38 odst. 9 
Toto ustanovení zní: 
„(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. 
Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo 
zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) a vyčištěných na 
požadavky stanovené vodoprávním úřadem z jedné nebo několika územně 
souvisejících staveb pro bydlení50), staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z 
jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby 52), vznikajících převážně 
jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní 
vrstvy do vod podzemních, lze povolit na základě souhlasného vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí8), která posoudí vliv vypouštění odpadních 
vod na jakost podzemních vod, pokud současně není technicky možné 
nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními 
předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z 
jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí 
celkově přesáhnout 15 m3/den.“. 
 
Navrhujeme ve větě druhé vypustit slova „která posoudí vliv vypouštění 
odpadních vod na jakost podzemních vod,“.  
 
Odůvodnění: 
Formulace, že odborně způsobilá osoba posuzuje vliv vypouštění 
odpadních vod na jakost podzemních vod, je zavádějící. Účelem vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí je komplexní posouzení, zda je vypouštění 
předčištěných odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních možné 
s ohledem na stávající podmínky v předmětné lokalitě. V první řadě je nutno 
posoudit, zda je v předmětném místě vůbec zasakování možné, následně 
zda a jaký vliv bude mít na kvalitu podzemní vody, zda a případně jaký vliv 
bude mít navrhované zasakování vod na stabilitu terénu nebo zda nebude 
způsobovat podmáčení okolních pozemků. 

Vysvětleno 
Uvedený text odpovídá stávajícímu 
znění v ustanovení § 38 odst. 9 
vodního zákona, které uvádí, že 
vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních lze (mimo jiné) povolit na 
základě „vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí k jejich vlivu na jakost 
podzemních vod“. Obě tyto formulace 
v sobě zahrnují posouzení, zda je 
v daném místě vůbec zasakování 
možné, zda a jaký vliv bude mít na 
kvalitu podzemní vody, zda a případně 
jaký vliv bude mít navrhované 
zasakování vod na stabilitu terénu 
nebo zda nebude způsobovat 
podmáčení okolních pozemků. 
Zasakování srážkových vod je 
z hlediska množství zasakované vody 
a jejímu rozdělení v čase daleko 
závažnější, ale pro ustanovení vodního 
zákona je zásadní i hodnocení 
z hlediska možného ohrožení 
podzemních vod. 
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7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 43, § 87d odst. 2 
Toto ustanovení zní: 
„(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná 
s obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, 
Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České republiky, 
zástupci krajské hygienické stanice, uživateli vody významnými pro území 
příslušného kraje, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 
prostředí. Plán pro sucho pro území kraje musí být v souladu s plánem pro 
sucho ostatních krajů. Plán pro sucho po odsouhlasení Ministerstvem 
zemědělství zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zveřejněním se plán pro sucho stává platným.“ 
 
Ve větě první za slova „projedná s obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností ve svém správním obvodu,“ navrhujeme vložit slova „krajskými 
úřady sousedících krajů,“. 
 
Navrhujeme vypustit větu druhou „Plán pro sucho pro území kraje musí být 
v souladu s plánem pro sucho ostatních krajů“.   
 
Odůvodnění: 
Uvedení plánu pro sucho do souladu s plány pro sucho ostatních krajů tak, 
jak je navrženo, se jeví v praxi obtížně realizovatelné, obzvlášť v případech, 
kdy ostatní kraje nebudou mít plány pro sucho ještě zpracovány. 
Z uvedeného důvodu doporučujeme návrh plánu pro sucho, příp. jeho 
aktualizace, projednat s krajskými úřady sousedících krajů, kde lze 
předpokládat určité vazby. Projednávání návrhu plánu pro sucho se všemi 
kraji tak, jak je navrženo, se jeví jako zcela nadbytečné. Soulad jednotlivých 
plánů pro sucho a vypořádání projednání s jednotlivými subjekty uvedenými 
v § 87d odst. 2 bude posouzen při odsouhlasení Ministerstvem zemědělství. 
 
  

Akceptováno částečně 
Formulace „plán pro sucho pro území 
kraje musí být v souladu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“ se nahradí 
formulací „plán pro sucho pro území 
kraje nesmí být v rozporu s plánem pro 
sucho ostatních krajů“.  
Projednání s ministerstvy zajistí 
rozhodnutí z nadřazené úrovně 
v případě nesouladu plánů pro sucho 
krajů. 
Cílem je zajistit soulad v případě 
zásobování vodou území kraje ze 
zdrojů ležících na území jiného kraje 
(tento ani nemusí být sousední). 
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8. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 43 § 87f odst. 2 
Toto ustanovení zní: 
„(2) Komise pro sucho se zřídí na ústřední úrovni a na úrovni krajů. Komise 
pro sucho lze zřídit také na úrovni obcí s rozšířenou působností.“  
 
Ve větě druhé navrhujeme na závěr textu vložit slova „, v případě, kdy se 
pro správní obvod této obce s rozšířenou působností pořizuje plán pro 
sucho“. 
 
Odůvodnění: 
Uvedení do souladu s § 87g vodního zákona. 

Vysvětleno 
Komise pro sucho na úrovni obcí 
s rozšířenou působností nebudou 
zřizovány. 

9. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 58, § 115 odst. 2 
Toto ustanovení zní: 
„(2) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které doklady 
předkládají fyzické a právnické osoby k žádosti o rozhodnutí, závazné 
stanovisko vodoprávního úřadu, závazné stanovisko vydané v rámci 
společného územního a stavebního řízení4), vyjádření, kolaudační souhlas, 
stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma 
vodního zdroje nebo souhlas s ohlášením, jakož i náležitosti rozhodnutí, 
opatření obecné povahy, závazných stanovisek vodoprávního úřadu, 
závazných stanovisek pro účely společného územního a stavebního 
řízení4), souhlasů a vyjádření, v souladu s tímto zákonem. Ohlášení, 
žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí 
právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i 
v elektronické podobě.“ 
 
Navrhujeme vypustit větu druhou 
NEBO  

Vysvětleno 
MZe je toho názoru, že standardizace 
žádostí je zcela ku prospěchu věci. 
Pokud žadatel pracuje s vyhláškou 
183/2018 Sb., kde je uveden přehled 
povinných příloh k zamýšlené žádosti, 
není žádný důvod aby pro její podání 
nevyužil také formuláře na němž jsou 
podklady uvedeny, místo aby vytvářel 
novou žádost. Naopak pro vodoprávní 
úřad je práce se standardizovanou 
žádostí výrazně rychlejší a jednodušší. 
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ve větě druhé vypustit slovo „pouze“. 
 
Odůvodnění: 
Zcela nově vložená věta druhá zní: „Ohlášení, žádosti, návrhy a další 
podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje 
formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické 
podobě.“ 
 
Každé podání je správní orgán povinen posuzovat podle svého skutečného 
obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno (§ 37 odst. 1 správního řádu). 
Podstatný je obsah podané žádosti, tj. aby obsahovala všechny 
předepsané náležitosti, ne její forma. 
 
Důsledkem nutnosti podat uvedená podání pouze na předepsaných 
formulářích pak může být: 
- výzva žadateli k doplnění vyplněného formuláře své žádosti, a to i 

v případě, že jeho podaná žádost bude mít všechny obsahové 
náležitosti, tedy pouze z formálního důvodu, což je v rozporu se zásadou 
hospodárnosti; 

- výzva žadateli, který podal žádost o koordinované závazné stanovisko k 
záměru, k doplnění formuláře žádosti o závazné stanovisko podle § 104 
odst. 9 vodního zákona, případně také formuláře žádosti o souhlas podle 
§ 17 vodního zákona (vyžaduje-li část záměru souhlas vodoprávního 
úřadu)  

Připomínky  
 
1. PŘIPOMÍNKA 
K části třetí – novela zákona o vodovodech a kanalizacích, § 8 odst. 4 
Na závěr textu ustanovení navrhujeme doplnit větu: „Vlastník stávajícího 
vodovodu nebo kanalizace je povinen stavebníkovi vodovodu nebo 
kanalizace nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti písemně poskytnout 

Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec novely. 
Povinnost umožnit napojení na 
infrastrukturu se nevztahuje pouze na 
vydání souhlasného stanoviska. 
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souhlas s napojením, nebo sdělit, které kapacitní nebo technické důvody 
napojení neumožňují.“. 
 
Odůvodnění: 
Zákon ukládá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace povinnost, ale 
nestanovuje lhůtu pro její splnění, čehož vlastníci zneužívají. Žádosti o 
napojení ponechávají bez písemné odpovědi a snaží se díky své silnější 
vyjednávací pozici získat kompenzaci za souhlas s napojením. Lhůta 30 
dnů je použita rovněž v obdobných ustanoveních, např. § 9 odst. 4 zákona 
o vodovodech a kanalizacích nebo § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Cílem změny je rovněž urychlit proces napojování na 
kanalizaci v souladu s účelem novely (viz novelizace § 5 odst. 3 vodního 
zákona).  

2. PŘIPOMÍNKA 
K části třetí – novela zákona o vodovodech a kanalizacích, § 8 odst. 5 
Na závěr textu ustanovení navrhujeme doplnit větu: „Vlastník vodovodu 
nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 
zmocněn, je povinen stavebníkovi přípojky nejpozději do 30 dnů 
od doručení žádosti písemně poskytnout souhlas s připojením, nebo sdělit, 
které kapacitní nebo technické důvody připojení neumožňují.“. 
 
Odůvodnění: 
Zákon ukládá vlastníkovi (provozovateli) vodovodu nebo kanalizace 
povinnost, ale nestanovuje lhůtu pro její splnění, čehož vlastníci zneužívají. 
Žádosti o připojení ponechávají bez písemné odpovědi a snaží se díky své 
silnější vyjednávací pozici získat kompenzaci za souhlas s napojením. 
Lhůta 30 dnů je použita rovněž v obdobných ustanoveních, např. § 9 odst. 4 
zákona o vodovodech a kanalizacích nebo § 161 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Cílem změny je rovněž urychlit proces 

Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec novely. 
Povinnost umožnit připojení na 
infrastrukturu se nevztahuje pouze na 
vydání souhlasného stanoviska. 
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napojování na kanalizaci v souladu s účelem novely (viz novelizace § 5 
odst. 3 vodního zákona). 

Zlínský kraj Zásadní připomínka: 
 
I. Čl. I. bod 25 návrhu zákona: ust. § 38 odst. 9 věty druhé zákona o 
vodách požadujeme doplnit takto: „…stanovené vodoprávním úřadem z 
jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení50), z jedné 
nebo několika staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z jednotlivých staveb 
poskytujících ubytovací služby 52),….“ 
 
Odůvodnění: Z navrženého znění tohoto ustanovení není ani pracovníkům 
vodoprávních úřadů ani dotčeným osobám (projektantům, vlastníkům 
nemovitostí) zřejmé, zda u staveb pro rodinnou rekreaci se tato úprava 
bude týkat také jedné jediné stavby pro rodinnou rekreaci nebo jen více než 
jedné stavby. Aby nedocházelo k odlišným interpretacím, požadujeme 
zpřesnění textu ve smyslu jeho jednoznačnosti. 

Vysvětleno 
Z textu ustanovení i z důvodové zprávy 
k novele vodního zákona (zákon 
č. 113/2018 Sb.), která zavedla 
možnost povolit vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních pro skupinu 
objektů  jednoznačně plyne, že může jít 
o několik územně souvisejících staveb 
pro bydlení tak i několik územně 
souvisejících staveb pro rodinou 
rekreaci. Uvedené neplatí pro stavby 
poskytující ubytovací služby – tyto lze 
povolit pouze jednotlivě. 

II. Přechodná ustanovení čl. II bodu 2 návrhu zákona požadujeme 
změnit takto: „Krajský úřad pořídí a zveřejní plán pro sucho pro území 
kraje nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ 
 
Odůvodnění: Není reálné během 12 měsíců pořídit plán pro sucho 
(výběrové řízení – veřejná zakázka, obsahová náročnost podkladů pro plán 
atd.), projednat (dle § 87d odst. 2 zákona) a nechat odsouhlasit krajský plán 
pro sucho. Požadujeme minimálně 2 roky a i to bude hodně napjaté. 

Akceptováno 

III. Přechodná ustanovení čl. II body 3 a 4 návrhu zákona stanoví, že: 
„starosta/hejtman zřídí komisi pro sucho … do 3 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti zákona.“  Navržené znění tohoto ustanovení zákona požadujeme 
změnit tak, že lhůta 3 měsíců by měla být vázána na datum zveřejnění 
zpracovaného plánu pro sucho. 
 
Odůvodnění: Jestliže nebude existovat plán pro sucho, který je podkladem 
pro vyhodnocení nastalé situace a vyhodnocení nutnosti svolat komisi pro 
zvládání sucha a nedostatku vody, a v neposlední řadě bude obsahovat 
soubor opatření pro zvládání sucha a nedostatku vody, není nutné zřizovat 

Vysvětleno 
Do doby zpracování plánů pro sucho 
mohou komise v případě nutnosti 
vydávat opatření. 
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komisi pro sucho, jelikož současná právní úprava v oblasti vodního 
hospodářství umožňuje řešit období sucha a nedostatku vody v § 6 odst. 4 
(zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami), § 59 odst. 4 (nařízení 
mimořádné manipulace na vodním díle) a § 109 odst. 1 (pravomoci 
vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních) zák. č. 254/2001 Sb., o 
vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně § 15 
(opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z 
vodovodu pro veřejnou potřebu) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a  
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.    
IV. Do přechodných ustanovení (čl. II návrhu zákona) žádáme doplnit 
časový údaj o lhůtě, dokdy vláda zřídí ústřední komisi pro sucho.  
 
Odůvodnění: Termín do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona je stanoven 
pro zřízení komise pro sucho na úrovní ORP a krajů, ale pro ústřední komisi 
pro sucho ne. 

Vysvětleno 
Zákonem nelze ukládat vládě jakékoliv 
povinnosti, bude řešeno formou 
usnesení vlády a návrh zákona je 
nutné ponechat v navrženém znění. 
 

Doporučující připomínky: 
 
Dlouhodobě personálně podhodnocený stav počtu pracovníků na 
vodoprávních úřadech neumožní, aby vydaná opatření ve věci omezení či 
zákazů obecného nakládání s vodami nebo omezení či zákazů odběrů 
povrchové či podzemní vody byla kontrolovaná. 

Částečně akceptováno 
Ustanovení o vodoprávním dozoru je 
upraveno.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Neuplatnili připomínky.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Neuplatnili připomínky.  

Českomoravský 
svaz zemědělských 
podnikatelů  

Neuplatnili připomínky.  

Český rybářský 
svaz, z. s. 

Zásadní připomínka k odběru vod pro využití jejich energetického 
potenciálu. 
V současné době existuji povolení nakládání s vodami pro využití 

Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec novely. 
(Upozorňujeme, že by pak bylo nutné 
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energetického potenciálu staré několik desítek let, které nemají stanoveny 
minimální zůstatkové průtoky. Máme za to, že v souvislosti s novelou 
vodního zákona a především s vyhotovením „Plánu pro zvládání sucha a 
nedostatku vody“, by mělo dojít k revizi všech povolení s nakládání s 
vodami pro využití energetického potenciálu a jejich uvedení do souladu se 
stávající legislativou, zejména povinnost stanovit u všech minimální 
zůstatkové průtoky. 
V návaznosti na stanovení minimálních průtoků je nutné zvýšit hodnotu 
stanovovaných minimálních zůstatkových průtoků (při větší délce derivace) 
alespoň na Q330d na všech tocích. 

stanovit  minimální zůstatkové průtoky 
u všech způsobů nakládání s vodami.) 

Připomínky k jednotlivým ustanovením: 
§ 87g 
Český rybářský svaz, z. s. a jeho organizační složky, dle zákona č. 99/2004 
Sb., o rybářství, jsou uživatelé rybářských revírů, které se vyhlašují dle §4 
odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství i na vodních tocích, jichž se tato 
novela zákona o vodách zásadně týká. 
Máme za to, že jako hospodařící subjekty na rybářských revírech na 
vodních tocích bychom měli být jmenováni do komise pro sucho na úrovni 
obce s rozšířenou působností. 
Proto navrhujeme doplnit do §87g jako člena komise pro sucho zřizované 
jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností i uživatele rybářského 
revíru dotčeného toku, kdy se pro správní obvod této obce s rozšířenou 
působností pořizuje plán pro sucho. 

Vysvětleno 
Složení komise pro sucho je navrženo 
tak, aby byla zajištěna maximální 
infomovanost a podklady pro její 
rozhodování. Doplnění komise o 
uživatele rybářského revíru 
považujeme za nadbytečné. 

§ 87m odst. 1) písm. f 
V návaznosti na shora uvedené navrhujeme toto ustanovení přeformulovat 
tak, aby se netýkalo pouze již vydaných povolení s nakládání s vodami, kde 
jsou stanoveny limity minimální zůstatkové průtoky, ale i všech vydaných 
povolení s nakládání s vodami, které historicky nemají stanoveny limity pro 
minimální zůstatkové průtoky. 

Akceptováno 
Text upraven. 

§ 101 odst. 4) 
Doporučujeme snížení dosavadního limitu odebíraného množství 
povrchové vody 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 v každém měsíci 
kalendářního roku. Považujeme v současné dobé tento odběr za neúměrně 
vysoký. 

Neakceptováno 
Připomínka je nad rámec novely. 
Jedná se o stejný limit pro zpoplatnění, 
jako je za odběr podzemní vody.  
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§ 101 odst. 4)  
Z ustanoveni § 101 odst. 4) navrhujeme vypustit slova „pro výrobu sněhu 
vodními děly“. 
Výroba sněhu vodními děly je nesouměřitelná s ostatními důvody 
uvedenými v odstavci 4, při nichž se za odběr povrchové vody neplatí. 
Ostatní důvody jsou podloženy veřejným zájmem a slouží jednoznačně k 
rozvoji flóry a fauny, zachování ekologického rozvoje krajiny nebo ke 
zmírnění škod. Naopak vodní děla pro výrobu sněhu jsou používána 
zejména za účelem vytvoření zisku pro soukromé účely, přičemž tato voda 
se odebírá v horských oblastech z vodních toků, které již nyní trpí 
nedostatkem vodního průtoku. Tento odběr vody je tak nezbytné zpoplatnit, 
aby se alespoň částečně eliminoval jejich odběr. 
Tato činnost je v návrhu zákona podřízena povinnosti měřit spotřebu vody a 
hlásit data správci povodí ($10), a možností zrušit povolení k užívání podle 
§12, obecně ale poskytuje uživatelům neoprávněnou výhodu proti jiným 
uživatelům, aniž se jedná např. o sociálně motivovanou službu. Bezplatný 
odběr povrchové vody pro předmětný účel (výrobu sněhu vodními děly) je 
neoprávněnou podporou ziskového podnikaní a poškozuje správu vodních 
toků, správu povodí i ostatní odběratele povrchové vody. 

Vysvětleno 
Osvobození z platby za odběr 
povrchové vody provozů pro výrobu 
sněhu vodními děly bude ponecháno 
vzhledem k zanedbatelnému množství 
vody odebrané pro tyto účely oproti 
celkovým odběrům. 
Případné vlivy na životní prostředí lze 
vyeliminovat v řízení o povolení 
k nakládání s vodami. Množství vody, 
které lze odebírat, včetně minimálního 
zůstatkového průtoku ve vodním toku, 
je stanoveno v povolení k nakládání 
s vodami. 

 
Rybářské sdružení 
České republiky 

 
1.) K Čl. 1, novelizačnímu bodu č. 1 (§ 5 odst. 3) požadujeme do 

novelizovaného textu věty druhé za slovní spojení „V případě 
technické neproveditelnosti“ doplnit „nebo ohrožení kvality 
povrchových vod nedostatečným ředěním způsoby“ 
 
 

Znění k § 5 odst. 3 po provedené úpravě: 
Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou 
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je 
zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací, 
není-li tato v místě k dispozici, potom přímým čištěním odpadních vod s 
následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních v souladu s 

 
Vysvětleno 
Při povolování vypouštění vyčištěných 
odpadních vod se vždy posuzují kromě 
emisí ze zdroje vypouštění i imise 
v povrchových vodách, takže doplnění 
textu je zbytečné. Pokud by 
odpovídající způsob čištění nebyl 
zajištěn, nebyl by povolen. 
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tímto zákonem. V případě technické neproveditelnosti nebo ohrožení 
kvality povrchových vod nedostatečným ředěním způsoby podle věty 
první lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) 
s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro 
jejich likvidaci. Dále jsou povinni zabezpečit zpracování povrchových vod 
vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen 
„srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4) akumulací a 
následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, anebo, není-li 
žádný z těchto způsobů zpracování srážkových vod možný, potom jejich 
zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez 
splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před 
jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném 
povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
Odůvodnění: Dle návrhu je přímo nařízena povinnost umístit do staveb 
ČOV s vypouštěním vod do vod povrchových nebo podzemních, pokud 
není v místě kanalizace. Jinou možnost (jímky na vyvážení) dává pouze v 
případě technické neproveditelnosti. Přitom by měl být také posouzen 
především průtok nebo objem vody v místě, kam je odpadní voda 
vypouštěna, aby došlo k dostatečnému naředění a nedošlo k ohrožení 
ostatních zájmů (např. chovu ryb v rybnících). 
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2.) K Čl. I, novelizačnímu bodu č. 6 (§ 10 odst. 1) požadujeme 
v novelizovaném textu ve větě druhé vyjmout „§ 8 odst. 1 písm. a) 
bod 5,“ 
 

Znění k § 10 odst. 1 po provedené úpravě: 
Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. 
a) bod 5, § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2 až 5 a § 8 odst. 1 písm. d), e), f) v 
celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 
vody v kalendářním měsíci, dále ten, kdo má povolení k nakládání s vodami 
v tomto množství, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem 
přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem, je 
povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto 
 měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: Podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 se povoluje každé dělení 
vody na boční rybníky, stoky, náhony a rybochovné objekty na 
rozdělovacích objektech, kdy objem je vždy nad limit 6 000 m3 ročně (resp. 
500 m3 měsíčně). V praxi je nemožné na těchto objektech množství 
převedené vody měřit (a tedy i hlásit), neboť je variabilní (mimo jiné i dáno 
výší aktuálního průtoku). Nejedná se tudíž o klasický odběr (čerpání vody) o 
známém objemu, ale převedení části vodoteče do těchto objektů (stok, 
náhonů) a navracení vody zpět do vodních toků. 

Vysvětleno 
Povinnost měřit množství vody, se 
kterou oprávněný nakládá podle § 8 
odst. 1 písm. a) bod 5 vyplývá již 
z platného znění vodního zákona.  
Dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 20/2002 
Sb., o způsobu a četnosti měření 
množství vody, ve znění pozdějších 
předpisů, se v tomto případě měří 
množství vody způsobem a v četnosti 
podle podmínek stanovených 
v povolení k nakládání s vodami. 

3.) K Čl. I, novelizačnímu bodu č. 38 (§ 61 odst. 10-13) a k důvodové 
zprávě (Obecná část, písm. g) hospodářský a finanční dopad na 
rozpočty a podnikatelské prostředí).  

 
Požadujeme v těchto ustanoveních upravit a výrazně zjednodušit nově 
vznikající povinnosti pro majitele vodních děl a vodoprávní orgány, neboť se 

Vysvětleno 
Evidence TBD bude mít minimální 
dopady na právnické a fyzické osoby, 
povinnost doplňovat údaje se týká 
pouze pověřených osob (kterých je 
v současnosti 17) a vodoprávních 
úřadů, které budou aktualizovat údaje 
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bude jednat o značný nárůst administrativy (včetně finančních dopadů) jak 
na státní správu (vodoprávní úřady, ústřední orgán – MZe), tak také pro tyto 
majitele vodních děl. Rozsah evidence údajů u vodních děl IV. kategorie dle 
TBD by měl být zakotven přímo v zákoně. Požadujeme také do důvodové 
zprávy doplnit vyčíslení dopadů na státní i soukromý sektor. Zcela 
v předloženém materiálu chybí posouzení dle RIA.    
 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Novela zákona předpokládá vedení evidence TBD u děl IV. 
kategorie u příslušných vodoprávních úřadů, pokud není dohled prováděn 
pověřenou osobou. Zároveň má vodoprávní úřad, resp. pověřená osoba 
povinnost tyto údaje předávat ministerstvu zemědělství s tříměsíční 
periodicitou. Domníváme se, že takto dojde k významnému vzrůstu další 
administrace i u vodních děl IV. kategorie (kam spadá drtivá většina 
rybníků) dle TBD, u kterých takto rozsáhle vedenou evidenci považujeme 
za nadbytečnou a značně zatěžující.  

za zákonem stanovených pravidel. 
Z hlediska dopadů nemá připravovaná 
evidence TBD dopady na širokou 
veřejnost a z tohoto důvodu není 
důvodné zpracovávat RIA. 
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