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Svaz průmyslu opětovně konstatuje, že se ztotožňuje s potřebou systémového řešení problematiky sucha 

na legislativní úrovni, tzn. doplnění nové hlavy vodního zákona. Nicméně domníváme se, že Metodika by 

ještě měla být doplněna v duchu našich připomínek níže. 

 
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
(verze _PZS15.2.docx ze dne 20. 3. 2018) 
 

K předloženému návrhu máme tyto zásadní připomínky: 

1) Na str. 6 první řádek nahradit slova „mohou být“ slovem „budou“. Věta prvního řádku by následně zněla: 

„K jednání komise (bez hlasovacího práva) budou přizváni zejména:“. 

 

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že z jednání komise mohou vyplynout naprosto zásadní opatření s významnými dopady na 

chod průmyslových provozů, trváme na tom, že k jednání komise by měli být vymezení účastníci přizváni 

obligatorně, aby mohli členy upozornit na případné důsledky či hrozící škody, což umožní komisi přijímat 

relevantní a reálná opatření v realizovatelném časovém sledu. Pro obligatorní přizvání svědčí i znění kapitoly 

Hodnocení nedostatku vody dále na straně 6, které připouští, že z jednání komise mohou vyplynout i „další 

opatření nad rámec plánu“ – tedy opatření, jejichž dopad nebyl při přípravě plánu dostatečně zhodnocen a 

příjemci opatření pro ně nemají zpracovány odpovídající postupy. 

 

2) Na str. 8, přípravná opatření: do výčtu těchto opatření by mělo být zařazeno (ze str. 11 – Opatření 

v průběhu sucha a nedostatku vody – v průmyslové části soustavy) jako samostatná odrážka „úprava 

technologie (recirkulace vody) samotných odběratelů“. 
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Odůvodnění:  

Pokud nastane sucho, je na řešení recirkulace o odběratelů vody pozdě – nelze je snadno a rychle zavést 

(příprava a realizace tohoto opatření zabere delší časové období). Je proto nutno již v současné době a 

v rámci přípravy na sucho systematicky tlačit na odběratele, aby dle možností urychleně přešli na recirkulaci 

vod. Recirkulace nesouvisí jen se suchem, ale jedná se o účelné nakládání s vodami obecně. 

 

3) S ohledem na strukturu materiálu doporučujeme za kapitolu „Opatření pro zvládání sucha a nedostatku 

vody“ (ještě před kapitolu Obsah plánu pro sucho) vložit kapitolu novou, která by se podrobněji věnovala 

samotnému ukončení nedostatku vody a sucha a vyplývajícím důsledkům. 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že z ukončení opatření vydaných komisí pro sucho a návratu k „normálu“ mohou vyplývat 

nějaké praktické důsledky či problémy. Např. jakým způsobem budou zrušena vydaná rozhodnutí či opatření 

obecné povahy? Pokud bude v období sucha docházet k čerpání zásob, neměly by být prioritně tyto 

doplněny? Pokud začnou po odvolání sucha všichni uživatelé odebírat vodu dle svých povolení, bude rovněž 

docházet k obecnému nakládání (doplňování bazénů, zalévání zahrad, doplňování zásobníků, mytí aut apod.), 

nemůže dojít k iniciaci další suché epizody? Neměla by být stanovena nějaká exit strategie? Doporučujeme 

zpracovatelům zabývat se i touto částí. 

 

 

Vedle výše uvedených zásadních připomínek doplňujeme ještě několik připomínek Doporučujících: 

1) Na str. 5 dole je uveden výčet institucí, ze kterých se skládá komise pro sucho. Doporučujeme upřesněním 

v druhé odrážce specifikovat, o jaký vodoprávní úřad se jedná (na úrovní krajského úřadu v případě 

krajské komise nebo všech vodoprávních úřadů z obecních úřadů ORP v dotčeném kraji?). Podobně není 

jednoznačné vymezení odboru krizového řízení a finančního odboru. Podobně lze rovněž doporučit 

doplnit slovo „dotčených“ v další odrážce týkající se správců povodí (nepředpokládáme účast zástupců 

všech republikových správ povodí). 

 

2) Na str. 7 v druhém odstavci je uvedeno, že místní směrodatný limit pro hrozící nedostatek vody lze 

odvodit např. od disponibilní zásoby vody dostatečné na pouhých 5 až 6 měsíců. Jak byly tyto hodnoty 

vyvozeny? 

 

3) Na str. 7 v druhém odstavci je uvedeno, že místní směrodatný limit pro hrozící nedostatek vody lze 

odvodit např. pokud hrozí nedodržení minimálních zůstatkových průtoků, limitů jakosti surové vody 

hodnot pro ukazatele přípustného znečištění vod apod. K těmto situacím může docházet ať už 

z ovlivnitelných nebo neovlivnitelných příčin rovněž v dobách mimo sucho či nedostatku vody. Jak je 

zajištěno, aby v situaci, kdy dojde k takovéto excesivní situaci a překročení místního směrodatného limitu 
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i v dobách mimo hrozby sucha a nedostatku vody, nebude neúčelně aktivován postup podle plánu pro 

sucho? Doporučujeme tuto situaci a reakci na ni doplnit. 

 

4) Na str. 9 je uveden odstavec „Opatření k omezení sucha a nedostatku vody na vodárenství, průmysl a 

zemědělství…“. Byť proti jeho znění nelze mít v principu připomínky, jeho uvedení v této části, která 

explicitně vymezuje konkrétní typy opatření, je poněkud stylisticky nevhodné, a to i pro absenci 

konkrétního požadavku, který by byl v odstavci zohledněn. Považujeme za vhodnější tuto informaci uvést 

na konci části 2. Opatření v průběhu sucha a nedostatku vody a doplnit ustanovení o požadavek, že je 

třeba k těmto negativním zpětným vazbám při stanovování opatření přihlížet. 

 

5) Po ukončení epizody sucha a jím vyvolaných důsledků je třeba vyhodnotit způsob reakce na sucho, 

fungování komise, účelnost jí přijatých opatření, a to i ve vztahu k potřebě aktualizace plánu apod. 

Domníváme se, že rovněž tato problematika by si zasloužila vlastní subkapitolu v rámci kapitoly „Zvládání 

sucha a nedostatku vody“ namísto uvedení v kapitole „Obsahu plánu pro sucho“ (jak je uvedeno 

v posledním odstavci str. 11). Nejde totiž toliko o obsah jako o přístup k celé problematice, který je u 

všech aspektů popsán v rámci kapitoly „Zvládání sucha a nedostatku vody“. Vzhledem k vnitřní struktuře 

materiálu doporučujeme rovněž zvážit označení jednotlivých kapitol a podkapitol čísly či písmeny. 

 

6) Domníváme se, že mohou být regiony, kde již při zpracování krajského plánu pro zvládání sucha dospějí 

jeho zpracovatelé k závěru, že krajské měřítko je příliš malé a je třeba nějaké území zpracovat rovněž 

podrobněji v rámci ORP. Nabízí se možnost doplnit do obsahové části krajského plánu rovněž doporučení 

(zda ano/ne a případně pro jaké ORP) na zpracování plánu na úrovni ORP. 

 


