
Návrh  

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON 

ze dne ………… 2020 

 

o ochraně vody a vodních zdrojů 

 

 PREAMBULE 

 

Parlament České republiky, 

veden odpovědností vůči budoucím generacím, 

v zájmu naplňování cílů směřujících k posilování ochrany životního prostředí, přírody 

a krajiny, jakož i přírodních zdrojů pro kvalitní život obyvatel ve zdravém prostředí, 

s vědomím, že voda představuje nenahraditelnou základní podmínku života na Zemi,  

se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:  

 

 

Čl. 1 

 

(1) Každý má povinnost v zájmu zachování a ochrany vodních zdrojů chránit a zlepšovat 

životní prostředí, přírodu, krajinu a krajinný ráz a půdu. 

 

(2) Nikdo nesmí ohrožovat vodní zdroje škodlivými zásahy do životního prostředí. 

Dojde-li k takovému zásahu, ten, kdo jej způsobil, je povinen odstranit nebo alespoň zmírnit 

jeho škodlivé následky. 

 

(3) Stát a územní samosprávné celky vytvářejí podmínky pro udržitelné užívání vodních 

zdrojů založené na ochraně jejich množství a jakosti a na úspoře vody přispívající k omezení 

následků sucha. 

 

(4) Stát a územní samosprávné celky zajišťují ochranu vodních děl jako vodních zdrojů 

určených k hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.  

 

 

Čl. 2 

 

Stát a územní samosprávné celky vytvářejí a prosazují své záměry s ohledem na ochranu 

vodních zdrojů. Zohledňují přitom zásady udržitelného rozvoje a vzájemně vyvažují ochranu 

životního prostředí, hospodářský a sociální rozvoj. Tyto zásady jsou sledovány rovněž při 

podpoře výzkumu a vývoje, při tvorbě a uskutečňování koncepce vzdělávání a dlouhodobé 

osvěty.  

 

 

Čl. 3 

Pitná voda 

 

Každý má právo v místě svého bydliště na přístup k pitné vodě pro zajištění základních 

životních potřeb z vodovodu pro veřejnou potřebu, anebo na pitnou vodu z veřejně 

dostupných zdrojů, za sociálně a ekonomicky přijatelných podmínek. 
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Čl. 4 

 

(1) Ochrana vodních zdrojů sloužících k hromadnému zásobování obyvatel pitnou vodou 

je výsostným veřejným zájmem; omezena může být pouze v zájmu veřejného zdraví, 

bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti, a to pouze v nezbytně nutném 

rozsahu, nelze-li ochrany tohoto zájmu dosáhnout uspokojivě jinak. 

 

(2) Pro výstavbu vodních děl jako vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování 

obyvatel pitnou vodou a související vodohospodářské infrastruktury se použije odstavec 1 

obdobně. 

 

 

Čl. 5 

Zdroje pitné vody 

 

(1) Stát a územní samosprávné celky zajišťují ochranu vodních zdrojů sloužících 

pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou. 

 

(2) Výstavbu vodních děl jako vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování 

obyvatel pitnou vodou zabezpečují výhradně stát, územní samosprávné celky nebo právnické 

osoby, které jsou státem nebo územními samosprávnými celky ovládány.  

 

(3) Vodní díla jako vodní zdroje určené k hromadnému zásobování obyvatel pitnou 

vodou ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků nebo právnických osob uvedených 

v odstavci 2 nelze zcizit ve prospěch jiných osob. 

 

 

Čl. 6 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 

 

(1) Strategickou vodohospodářskou infrastrukturu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 

státu, územních samosprávných celků nebo právnických osob, které jsou státem nebo 

samosprávnými celky ovládány, nelze zcizit ve prospěch jiných osob. 

 

(2) Podmínky pro výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu určují výhradně 

stát, územní samosprávné celky nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1. 

 

 

Čl. 7 

Každý je povinen dodržovat opatření přijatá příslušnými orgány v případě nedostatku 

vody. Podrobnosti stanoví zákon. 

 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti stanovené tímto ústavním zákonem se uplatňují v mezích zákonů 

vydaných k jeho provedení. 
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Čl. 9 

 

Stát naplňuje cíle tohoto ústavního zákona také v rámci své zahraniční politiky. 

 

 

Čl. 10 

 

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního roku následujícího po 

jeho vyhlášení.  
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