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Stanovisko SPČR k dokumentu "Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, 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 (sněmovní tisk 45)", který zahrnuje návrhy změn k projednávanému zákonu 

pocházejících z: 

- garančního výboru pro životní prostředí (ze 4. schůze konané dne 14. února 2018 (tisk 45/3)) 

- zemědělského výboru (ze 6. schůze konané dne 13. února 2018 (tisk 45/2)) 

- projednávání návrhu zákona v PS (přednesené ve druhém čtení dne 28. února 2018) 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá, aby poslanci odmítli pozměňovací návrh Jana Schillera k novele 

zákona o vodách. Ten nově zakazuje výrobním firmám čistit odpadní vody s obsahem nebezpečných látek 

na komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV). Ty přitom dokážou odpadní vody z výroby vyčistit 

s vysokou účinností. Přijetí pozměňovacího návrhu by bylo ničivé zejména pro menší podniky, které nemají 

jinou možnost nakládání s odpadními vodami. SP ČR jednoznačně odmítá pozměňovací návrh v plném 

rozsahu. Ztotožňujeme se tak s názory dalších poslanců, které zazněly během projednávání návrhu této 

novely zákona č. 254/2001 Sb. Více rovněž v Tiskové zprávě SP ČR: http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-

zpravy/11630.  

 

Dále upozorňujeme, že dokument obsahuje některé další pozměňovací návrhy, které mohou mít 

významný dopad na fungování mj. průmyslových podniků, ale jejich možné dopady nebyly dostatečně 

identifikovány a vyhodnoceny. Připomínkujícím místům nebyl dán prostor pro jejich zhodnocení 

a komentování. Jedná se například o tyto návrhy: 

 

PN poslankyně Balcerové pod SD 373:  

Prolamování úpravy přístupu NGO do stavebního řízení. Rozpor s novelizací stavebního zákona, resp. 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účast ve stavebním řízení je nadále zajištěna u záměrů, 

které prochází procesem EIA (tj. těch s potenciálně nejvyšším dopadem do životního prostředí), a to 

prostřednictvím navazujícího řízení, takže se u těchto záměrů do stavebního řízení dostanou. Návrh opět 
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vede k odlišnému přístupu k účasti občanských sdružení dle jednotlivých složkových zákonů (jinak u z. č. 

114/1992 Sb., jinak ve vodním). 

 

PN poslankyně Vrecionové pod SD 377: 

Jedná se o diskriminační ustanovení. Vodní tok je sdílen širokým spektrem uživatelů vodního toku. Návrh 

však vyzdvihuje pouze jednu skupinu uživatelů, která má být brána v potaz při stanovování minimálního 

zůstatkového průtoku. Dle návrhu tedy není potřeba brát ohled na jiné uživatele, kteří např. odebírají vodu 

pro výrobu a navýšením minimálního zůstatkového průtoku ji budou nuceni omezit nebo např. provozují 

environmentálně nejšetrnější způsob výroby elektrické energie na vodních elektrárnách a navýšením budou 

muset výrobu snížit? Návrh dokonce vyzdvihuje využití rekreačního potenciálu toků nad environmentálními 

hledisky, protože je v principu v rozporu se snahou o zadržování vody v krajině. Akceptování návrhu může 

mít významné ekonomické dopady do provozu uživatelů vody, přičemž není řádně podloženo ekonomické 

srovnání přínosů vázaných na vodácký byznys s ekonomickými ztrátami vzniklým z omezení výroby 

ostatních uživatelů. 

 

PN poslance Holomčíka pod SD 383: 

Pokud předkladatel sám konstatuje, že nařízení č. 85/1981 Sb. je třeba považovat za obsolentní (lze 

souhlasit s analýzou rozporu mezi zmocněním a provedením v nařízení), pak by měl přistupovat 

k normotvorbě standardním způsobem a vyhodnotit u jednotlivých požadovaných činností, proč navrhuje 

podřadit je pod zákaz podle § 28 zákona o vodách. Pokud je nyní jejich zakázání realizace v CHOPAV 

neúčinné, pak je třeba je vnímat jako neexistující, a tedy nelze argumentovat pouhým zkopírováním 

vyloučených činností z nařízení, protože tyto činnosti vymezuje v zákoně vlastně úplně nově. 

Pokud by byl schválen návrh tak, jak byl předložen, dojde k výraznému znejistění právního prostředí. 

Navrhované formulace, které odpovídají době vzniku nařízení v roce 1981, nelze v současnosti považovat za 

odolné vůči požadavku na určitost používaných pojmů. Může tak dojít k situacím, kdy odlišný výklad 

zasáhne rozdílně do práv a povinností regulovaných subjektů. Návrh do zákonů zavádí nové pojmy, od 

kterých již bylo historicky upuštěno, nebo nejsou nijak definovány. Kupříkladu pojem „zdravotní 

nezávadnost povrchových nebo podzemních vod“ není nikde definován a není tak zřejmé, vůči jakým 

kvalitativním parametrům vod má být ohrožení vyhodnoceno. Zakázat „provádět geologické a 

hydrogeologické průzkumné práce…vodohospodářsky využity“ může vést k zásahu do běžných udržovacích 

prací, protože pojem „vodohospodářské využití“ není nikde explicitně definován, a tak může otevřít cestu k 

různým interpretacím. Rovněž další část věty „nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo k 

ohrožení oběhu podzemních vod“ je nejasná. Pokud bude proveden hydrogeologický průzkum a zjistí se, že 

stavbou nebudou ohroženy kvalitativní nebo kvantitativní parametry podzemní vody a není třeba přijímat 

žádná opatření, tak bude třeba výjimky ze zákazu? Obdobně jsou nepřesně a nesprávně vymezeny rovněž 

další body a není ani zřejmý jejich smysl, např. limitace skladu látek kapacitou závodu nepřináší jistotu ani 

provozovatelům skladu ani úřadům – kdo bude rozhodovat o dostatečnosti potřeby závodu? Zároveň není 

jediný důvod skladovat látek více než závod potřebuje, protože samo skladování s sebou přináší 

administrativní zátěž. Dále, co je např. městský odpad?  



Nadto je třeba rovněž vnímat stávající legislativní požadavky vyplývající z jiných předpisů, které ani v době 

tvorby předmětného nařízení nebyly, zákon o integrované prevenci, zákon o prevenci závažných havárii, 

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, příslušné normy apod., které významným způsobem regulují 

činnosti nejen v chráněných územích, ale i mimo ně. Lze například uvést povinnosti realizovat záchytné 

vany pod sklady látek, detekce úniků látek, které mohou způsobit škody na životním prostředí, resp. kvalitě 

podzemních vod. 

Návrh tak trpí řadou nedostatků, jak z hlediska technických požadavků na tvorbu legislativy – nejasné 

pojmy, tak z hlediska důvodů regulace, proč jsou tyto činnosti zakazovány, když stávající legislativa zajišťuje 

ochranu veřejných zájmů. Logičtějším postupem by bylo vyvíjení tlaku na úpravu nařízení, aby bylo dáno do 

souladu se zmocněním v § 28, vč. podrobného vyhodnocení potřeby regulace i ve vztahu k aktuální 

legislativě a normám. 

 

PN poslance Staňka pod SD 388: 

Považujeme za nevhodně formulované – není jasná šíře výkladu pojmu „čistírna odpadních vod“. Hrozí 

situace, kdy průmyslové podniky budou žádat o vydávání povolení k vypouštění pro vlastní ČOV, což 

považujeme za zbytečnou administrativu. Struktura povolování je ponechána na úvaze vodoprávního 

úřadu. Stávající úpravu (resp. návrh novely v původním znění (rozšíření o prioritní látky) považujeme za 

dostatečné. 

 

PN poslanců Veronika Vrecionová a Vladímír Koníček pod SD 395 resp. 399. 

Jedná se o důležitý zásah do struktury plateb, který nebyl řádně ekonomicky vyhodnocen a podložen. 

 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR děkuje za zvážení výše uvedené argumentace před hlasováním o výše 

uvedených pozměňovacích návrzích. 


