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Svaz průmyslu a dopravy odmítá materiál předložený vládou na základě připomínek uvedených níže. 

Poukazujeme přitom zejména na zásadní narušení stability podnikatelského prostředí v ČR, které může mít 

zcela konkrétní dopady na výrobu a zaměstnanost všech podniků odebírajících vodu v toku. Hodnocení 

dopadů regulace bylo navíc provedeno v nedostatečné míře, když byla zcela ponechána stranou skutečnost, 

že využitím nových pravidel pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku dojde v některých případech 

k významnému navýšení hodnot průtoku oproti stávajícímu stavu a tedy snížení využitelnosti povrchových 

vod. Žádáme, aby vláda nařízení v tomto znění odmítla a k přípravě případné přepracované verze přizvala 

rovněž zástupce podnikatelské sféry, jichž se tato oblast hospodářsky a sociálně dotýká. 

ZÁSADNÍ OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1: k důvodové zprávě a závěrečné zprávě RIA 

Znění připomínky: 

Důvodová zpráva výslovně předpokládá, že nový způsob stanovení hodnot zůstatkového průtoku může 

být uplatněn nejen na nová povolení (tj. pro nová vodní díla a nových povolení po vypršení platnosti 

stávajících), ale i pro stávající povolení k nakládání s vodami bez ohledu na dobu, na kterou byla vydána (a 

to prostřednictvím § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, podle kterého 

změní vodoprávní úřad povolení k nakládání s vodami, je-li to nezbytné k dosažení cílů ochrany vod 

přijatých v plánu povodí, přičemž řízení o takové změně může proběhnou i z moci úřední). Změna 

stávajících povolení k nakládání s vodami ve smyslu nařízení bude zásahem do právní jistoty odběratelů 

vody a provozovatelů vodních elektráren, se kterou každý podnikatelský subjekt legitimně počítá. 

S takovým zásahem nelze souhlasit. 

Odůvodnění 

Z důvodu narušení právní jistoty odmítáme navrhované znění nařízení. 
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Připomínka č. 2: k materiálu jako celku 

Znění připomínky:   

Z důvodové zprávy a ze závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) vyplývá, že cílem nařízení 

vlády je sjednotit a závazně vymezit způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku 

vodoprávním úřadem. Žádný z přiložených materiálů nekonstatuje, že využitím nového způsobu 

stanovení minimálního zůstatkového průtoku dojde k závažnému navýšení hodnot minimálního 

zůstatkového průtoku oproti hodnotám stanoveným v příslušných povoleních nyní. Ve svém důsledku tak 

návrh může vést k omezení výroby s citelným dopadem do ekonomiky provozovatele a to jak při odběrech 

povrchové vody, tak například v případě malých vodních elektráren, kde je vedle přivaděče vedeno původní 

koryto řeky. S tímto neidentifikovaným dopadem nelze souhlasit, a je třeba proto návrh v tomto znění 

odmítnout a RIA o tyto dopady dopracovat. 

Odůvodnění 

Z důvodu vážného opomenutí vyhodnocení dopadů legislativy není možné návrh v tomto znění akceptovat. 

Připomínka č. 3: k materiálu jako celku 

Znění připomínky: 

Navrhované nařízení vč. důvodové zprávy předpokládá, že z důvodů jeho vstupu v účinnost, může docházet 

ke změnám již vydaných povolení např. v důsledku aplikace § 12 odst. 3 vodního zákona. Zároveň 

předpokládá, že se nové požadavky promítnou do podmínek při prodlužování platnosti, resp. obnovy, již 

stávajících povolení (např. pokud uplynula platnost povolení). Tento důsledek považujeme, jak je uvedeno, 

výše za nepřijatelný, jelikož významně zasahuje do právní jistoty provozovatelů a výrazně mění podmínky, 

za kterých došlo k realizaci záměru.  Pokud nedojde k odmítnutí materiálu jako celku, požadujeme, aby 

byla doplněna podmínka (např. v přechodném ustanovení), že nová pravidla definovaná nařízením se 

vztahují pouze na stanovení minimálních zůstatků pro v území nové odběry povrchových vod nebo nové 

využívání energetického potenciálu povrchových vod tak, aby provozovatelé stávajících zařízení, kteří již 

disponují právní jistotou, nebyli v „průběhu hry“ na těchto právech kráceni. 

Připomínka č. 4: k materiálu jako celku 

Znění připomínky: 

Považujeme za nezbytné, aby na přípravě předpokládané metodiky participovali rovněž zástupci 

podnikatelů, kterých se může metodika dotýkat. 

Odůvodnění 

Nařízení svým rozsahem přímo ovlivňuje ekonomiku podniků hospodařících s vodami. Protože může kriticky 

zasáhnout hospodaření řady významných zaměstnavatelů, trváme na tom, aby se zástupci podnikatelské 

sféry podíleli na přípravě související metodiky. 
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Připomínka č. 5: k materiálu jako celku 

Znění připomínky: 

Návrh zavádí jednotný postup pro stanovení minimálních průtoků bez ohledu na místní podmínky, které 

mohly být dosud vodoprávními úřady zohledněny. Ustanovení § 36 odst. 2 mimo jiné říká, že „Vodoprávní 

úřad při stanovení minimálního zůstatkového průtoku přihlédne k podmínkám vodního toku a charakteru 

nakládání s vodami“ což v navrhovaném výpočtu není nijak zohledněno. Žádáme o zohlednění místních 

podmínek ve způsobu stanovení zůstatkového průtoku. 

Odůvodnění 

Místní specifika významně ovlivňují hospodářsko-ekonomický potenciál využití krajiny. Zohlednění specifik 

místa souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti by mělo být přirozenou součástí metodiky hodnocení 

zůstatkového průtoku.  

Připomínka č. 6: k materiálu jako celku v kontextu aplikace na konkrétní výrobní firmy 

Znění připomínky: 

V řadě konkrétních případů se vlivem nového výpočtu bude jednat o zpřísnění (tzn. zvětšení) minimálních 

průtoků, což může mít mnohdy až likvidační dopad na společnosti. Např. v případě společností ŠKO-

ENERGO a ŠKODA AUTO by to znamenalo obrovské finanční ztráty a případné sociální dopady nejen na 

zaměstnance ŠE a ŠA, ale i firem zajišťujících díly a služby pro tyto společnosti. 

a) Nový způsob výpočtu pro závod v Mladé Boleslavi zvyšuje hodnotu minimálního průtoku o více jak 

65 %. To znamená, že by nastala několikrát za rok 5 - 8 denní odstávka (ne pouhé omezení) výroby 

automobilů v závodě v Mladé Boleslavi. 

b) Nový způsob výpočtu pro závod v Kvasinách zvyšuje hodnotu minimálního průtoku o více jak 50 %, 

což prodlužuje dobu, kdy není možné čerpat, na trojnásobek a to pouze pokud je průměrný rok. V 

případě suchých období může být tato doba ještě delší.  

Odůvodnění 

Z uvedeného vyplývá, že dodatečné nároky uvalené na podniky hospodařící s vodou představují 

neodůvodněné narušení hospodářské činnosti jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v ČR 

s potenciálem ohrozit sociální stabilitu v dotčených regionech. Na základě výše uvedených argumentů nelze 

materiál v navrhované podobě akceptovat. 
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Připomínka č. 7: k materiálu jako celku v kontextu výroby elektrické energie na vodních 

elektrárnách 

Znění připomínky: 

Z odhadů provozovatelů vodních elektráren lze na malých vodních elektrárnách očekávat snížení výroby o 

cca 25 %, na velkých vodních dílech pak při změně manipulačního řádu v úrovni cca 10 %. 

Odůvodnění 

V současné době, kdy je výroba elektřiny pod velkým tlakem na využívání obnovitelných zdrojů energie, 

jsou výše uvedené dopady navrhovaného nařízení jen stěží obhajitelné. Opět je třeba konstatovat, že RIA se 

tomuto dopadu podrobněji nevěnuje a není tak možné ani odhadovat dopady na plnění národních cílů 

pro využívání obnovitelných zdrojů energie, kterými je Česká republika evropskými předpisy vázána. 

Připomínka č. 8: k materiálu jako celku 

Znění připomínky: 

Nařízení vlády by rovněž mělo obsahovat nějaká kompenzační opatření ze strany státu (finanční podpora 

při budování jiných zdrojů vody, výkupy pozemků pro nové vodovody apod.). 

Odůvodnění 

Jsou-li podniky vlivem zpřísněné regulace nuceny omezovat svoji výrobu a hledat nové vodovodní zdroje, 

měl by normotvůrce vytvořit vhodné kompenzační nástroje, aby se předešlo neodůvodněným 

hospodářským a společenským dopadům. 

Připomínka č. 9: k materiálu jako celku 

Znění připomínky: 

Měla by být zřízena centrální databáze lokalit, kde je již kapacita vodních toků vyčerpána. Tato databáze 

by pak sloužila jako nástroj pro plánování investic. 

Odůvodnění 

Navrhovaná databáze lokalit s kritickým objemem minimálního průtoku by byla vítaným nástrojem pro 

plánování investic a přispívala by k větší transparenci podnikatelského prostředí v ČR. Domníváme se navíc, 

že by byla využitelná i mezioborově, např. subjekty hospodařící na přilehlých hospodářských pozemcích 

(pole, lesy aj.). 

 


