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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen „SP ČR“) po prostudování Návrhu poslanců na vydání 

ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů vnímá návrh jako nadbytečný, proto vládě doporučuje 

k němu přijmout nesouhlasné stanovisko. 

 

Obecné zdůvodnění:  

Již ve stávající legislativě týkající se nakládání s vodami jsou dostatečně zakotveny povinnosti na ochranu 

vod  a zejména vodních zdrojů. Nový nadřazený ústavní zákon proto považujeme za nadbytečný. 

 

Podrobnější zdůvodnění: 

1) Nadřazení ústavní ochrany vody do značné míry degraduje ochranu jiných environmentálních složek, které 
jsou k životu stejně nutné jako voda. Jedná se například o ochranu ovzduší. Nicméně právě tato složka a 
vývoj kvality ovzduší v posledních dekádách dokladuje, že environmentálních cílů, tedy zlepšení jeho 
kvality, lze dosáhnout i standardními zákony a předpisy. Úroveň ústavního zákona pro ochranu vod se tak 
jeví jako nadbytečná. Samotná existence ústavní ochrany tyto cíle bez dalšího nezajistí. 

2) Nadřazení ochrany vodních zdrojů pitné vody a nakládání s pitnou vodou obecně ústavním zákonem je 
nepochybně pozitivní záměr. Prakticky to však bude znamenat, že jakákoliv kolize nakládání s vodami, 
např. podnikatelské/energetické využití vody, versus nakládání s vodami pro účel chráněný ústavním 
zákonem, bude zřejmě automaticky řešena ve prospěch vyšší právní ochrany. To vše v situaci, kdy 
předmětné „ústavně nechráněné“ využití vod bude řádně povoleno a realizováno v souladu s vodním 
zákonem. V současné době jsou si způsoby využití před zákonem rovny a prioritizace je pak dána zejména 
manipulačními řády vodních děl, které jsou nastaveny na konkrétní lokalitu a způsob využívání vody. 
V případě vodních nádrží, které mají kombinovaný účel využití, dojde při projednání ke změnám 
prioritizace účelu, což bude mít vliv nejen na další užívání vodního díla ve smyslu nakládání s vodou, ale i 
opatření přijatých k ochraně v rámci celého dotčeného vodního toku. Navrhovaná ústavní ochrana tak 
s sebou může přinést navýšení nákladů na péči o mnohdy rozsáhlá vodní díla (např. Vltavské kaskády) a 
rovněž omezení jiných účelů využití (nadlepšování stavu vodních toků pod nádrží, výroba elektrické 
energie z obnovitelného zdroje, zavlažování, protipovodňová funkce, ale i využití ke splouvání). Není 
důvod připustit navíc formální automatické znevýhodnění poskytnutím vyšší právní ochrany jednomu 
z účelu využití vodních děl oproti jiným. 
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3) Přijetím navrhované úpravy dojde k významným zásahům do některých právních předpisů, především 
stavebního zákona, jehož nová verze je prakticky připravena, dále do zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona o vyvlastnění, vodoprávních předpisů apod. Nepochybně dojde např. ke zhoršení pozice 
stavebníka v případě výstavby nových vodních děl s kombinovaným účelem využití, rekonstrukcí a 
modernizací stávajících vodních děl využívajících energetický potenciál vody. Může dojít také ke zhoršení 
pozice provozovatele vodních elektráren při projednávání manipulačních řádů, obnově vodoprávních 
povolení ve vodoprávním řízení, stejně jako v soudních sporech týkajících se kolize například 
energetického využití vod s jiným účelem využití vody. 

4) Návrh obsahu i konkrétního znění takto zásadní právní normy  by měl být před případným přijetím 
podroben širší diskusi za účasti všech dotčených aktérů, což legislativní proces projednávání poslaneckého 
návrhu dostatečně neumožňuje.  

 
 
Z výše uvedených důvodů SP ČR navrhuje vládě přijmout k tomuto poslaneckému návrhu nesouhlasné 
stanovisko.  


