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Svaz průmyslu a dopravy ČR k předloženému návrhu zákona zaujímá 

POZITIVNÍ stanovisko s výhradou. 

Odůvodnění 

Svaz průmyslu podporuje obecný záměr zákonné úpravy, kterým je zjednodušení povolovacích postupů pro 

terénní úpravy a výstavbu vodních děl určených k zadržování vody v krajině. Jako zástupce velkých 

investorů však ve vztahu k vodním dílům upozorňujeme na aspekt úpravy, jehož dopadem může být 

omezení práv stávajících vlastníků vodních děl a držitelů platných povolení k nakládání s vodami. Ti jsou 

navrhovanou novelou vyloučeni z účastenství na rozhodování o výstavbě těchto vodních děl. Oproti 

stávajícímu stavu tak dochází k omezení držitelů jiných povolení k nakládání s vodami, jelikož tito podle 

stávající úpravy nemohli sice odvozovat ochranu svých zájmů ze stavebního povolení, protože nebyli 

mezujícími sousedy, ale mohli ochranu svých zájmů odvozovat od účastenství v řízení o nakládání s vodami. 

Vzhledem k tomu, že nyní návrh předpokládá, že souhlasem vodoprávního úřadu s ohlášením záměru se má 

za povolené rovněž nakládání s povrchovými vodami, jsou z povahy souhlasu účastníci vypuštěni úplně. 

Je však třeba připomenout, že stejné omezení, které v návrhu z hlediska účastenství vyplývá stávajícím 

držitelům vodoprávních povolení, bude v budoucnu vyplývat i vlastníkům vodních děl, která budou 

povolena novým postupem. Rovněž tito vlastníci nebudou mít možnost účastnit se řízení o povolení dalších 

vodních děl povolovaných v tomto režimu. Nelze tak vyloučit negativní dopady, kterými bude omezení 

funkčnosti všech stávajících vodních děl, ale rovněž děl budovaných v novém zjednodušeném režimu. V této 

souvislosti a za účelem předejití negativním dopadům navrhujeme doplnění čl. III bodu 1 tak, že 

do novelizačního ustanovení § 15a odst. 4, se vloží nové písm. g), které zní: „Stanovisko vlastníka vodního 

díla, který je držitelem platného oprávnění k nakládání s vodami a který by mohl být ovlivněn změnou 

vodních poměrů, případně jehož práva by mohla být realizací vodního díla dle odst. 3 dotčena.“. 

Navrhovanou úpravou bude zajištěno, že práva vlastníka vodního díla, které může být potenciálně dotčeno, 

budou v procesu vydávání souhlasu zohledněna prostřednictvím jím vydaného stanoviska. Domníváme se, 

že navržená úprava neomezí cíle navrhovaných úprav a zároveň umožní předejít nežádoucím důsledkům. 


