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Jde o třetí podstatnou úpravu vodního práva v řadě
15 novel vodního zákona od roku 2001 (12 novel
bylo přijato v souvislosti se změnami jiných
zákonů),
první úprava byla provedena zákonem č. 20/2004
Sb., který harmonizoval vodní právo s evropskou
legislativou v oblasti vod,
druhá zákonem č. 181/2008 Sb., který byl přijat
pro usnadnění realizace protipovodňových
opatření.






Příprava-MZe ve spolupráci s MŽP
Od července 2007-sbírány podněty a připomínky a
následně diskutovány u kulatých stolů a v
pracovních skupinách a posouzeny povinným
hodnocením dopadů regulace podle obecných
zásad – RIA.
Koncem roku 2008 prošel návrh novely s 200
novelizačními body doplněnými 8 přechodnými
ustanoveními a změnou zákona o přestupcích
mezirezortním připomínkovým řízením (přes 1000
připomínek, z toho 512 zásadních). Jejich
vypořádáním vznikly kompromisní návrhy pro
některé sporné body.



pokrývá 4 věcné okruhy:

◦ transpozice nových evropských směrnic
 o ochraně podzemních vod před znečištěním
a zhoršováním stavu (2006/118/ES)
 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
(2007/60/ES)
 reakce na upozornění Evropské komise na neúplnou nebo
nesprávně provedenou transpozici rámcové směrnice
vodní politiky (2000/60/ES)
◦ návrhy úprav vyplývající z téměř 9 leté aplikace vodního
zákona
◦ snižování administrativní zátěže (jak na straně uživatelů –
právnických a fyzických osob, tak na straně státní správy)
◦ návrhy úprav vyplývající z nové koncepce správního trestání







Stanovisko Legislativní rady vlády upravilo vládní
návrh zejména ve sjednocení správního řízení
podle vodního zákona se správním řádem.
Vláda návrh zákona schválila usnesením č. 970 ze
dne 27. července 2009 a předložila sněmovně 21.
srpna 2009.
1. čtení proběhlo 29. září 2009 – přikázáno
výborům – zemědělskému (garanční), pro životní
prostředí a hospodářskému.





K objasnění některých navržených změn (zejména
vyvolaných ochranou životního prostředí) byl
uspořádán 19. listopadu 2009 seminář.
V rámci projednání ve výborech se po tomto
semináři nejvíce diskutovala problematika
minimálních zůstatkových průtoků pod malými
vodními elektrárnami ve smyslu protichůdných
požadavků ochrany životního prostředí včetně
požadavků Českého rybářského svazu a na druhé
straně stávajících práv v povoleních provozovatelů
malých vodních elektráren a jejich možných změn.

Malé vodní elektrárny a min. zůstatkové průtoky (MZP)
 vládní návrh již byl kompromisem mezi ochranou ŽP,
požadavky ČRS a provozovateli MVE
 další diskuse v rámci projednávání ve všech výborech i
na plénu
 prodloužení min. doby platnosti povolení z 25 na 30 let
a opční ustanovení
 vypuštěna možnost stanovení MZP tam, kde nebyl
dosud stanoven i za odkladných podmínek - § 12 odst.
1 písm. c) a přechodné ustanovení
 způsob a kriteria stanovení MZP nařízením vlády - § 36
odst. 3
 změna nebo stanovení MZP až podle schválení ve 2
etapě plánů povodí po roce 2015 (bez „náhrady“) - § 12
odst. 3









Při projednání ve výborech bylo přijato celkem 89
pozměňovacích návrhů, z toho 33 zemědělským výborem, 50
výborem pro životní prostředí a 6 hospodářským výborem
Ve 2. čtení bylo podáno ještě 10 pozměňovacích návrhů (4
poslance Josefa Šenfelda, 1 poslance Robina Böhnische, 1
poslance Libora Ambrozka, 1 poslance Jiřího Hanuše,
1 poslance Miloše Melčáka, 1 poslance Vladimíra Dlouhého, 1
poslankyně Ladislavy Zelenkové a jeden návrh poslance
Tomáše Úlehly na proceduru schvalování.
Ve 3. čtení bylo přijato 41 pozměňovacích návrhů a 7 bylo
odmítnuto. V 10 případech bylo hlasováno o pozměňovacích
návrzích jako jeden celek (celky od 2 do 7 PN) a přijatými
pozměňovacími návrhy zbyla řada nehlasovatelných.
Celkové schválení novely vodního zákona ve znění přijatých
PN – z přítomných 155 poslanců hlasovalo 144 pro a 4 proti.

1. posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
zde zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí
reagoval na požadavek vodárenských společností a Svazu
měst a obcí na posílení významu zásobování obyvatelstva
pitnou vodou jednak doplněním účelu zákona a založením
dalšího důvodu regulace povolení k nakládání s vodami aby
byly rezervovány potřebné povrchové a pozemní vodní
zdroje a dále úpravou zajištění dodávky vody
v mimořádných situacích s legalizací odběrů vody z vodních
zdrojů, aby nebyly považovány za nedovolené odběry a
nebyly pod sankcemi, např. při závažných závadách
na vodním zdroji, při distribuci vody ve vodovodní síti nebo
při mimořádných odběrech vody ze sítě složkami
integrovaného záchranného systému;

2. zavedení výrobkového přístupu, kdy se namísto stavby
čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel použije certifikovaný výrobek s odpovídající
účinností a tento se jen ohlásí a nemusí tedy procházet
řízením o vydání stavebního povolení; vzhledem ke
garantované účinnosti výrobek nevyžaduje ani povolení
k nakládání s vodami, pouze bude nutné provést jednou za
dva roky revizi výrobku;
3. zpřesnění definice odpadních vod, kdy by nově neměly být
vodami odpadními srážkové vody z dešťových oddělovačů,
pokud oddělovač splní podmínky nastavené
ve vodoprávním rozhodnutí, a dále srážkové vody
z pozemních komunikací v případě řešení znečištění
technickými opatřeními, a dále zavedení možnosti
rozhodování v pochybnostech;

4. zavedení definice nejlepších dostupných technologií v oblasti
zneškodňování odpadních vod přímo do zákona namísto
stávající úpravy v nařízení vlády;
5. řešení zneškodňování odpadních vod na hůře přístupných
místech, kdy se navrhuje rozšíření možnosti vypouštění
vyčištěných odpadních vod do vod podzemních o jednotlivé
stavby pro bydlení a jednotlivé stavby poskytující služby,
u kterých vznikají odpadní vody převážně jako produkt
lidského metabolismu a činností v domácnostech;
6. zjednodušení povolovacího řízení ve věcech (vodovodů a)
kanalizací, kdy bude nově možno u těch staveb vodních děl
(vodovodů a) kanalizací, u kterých nedochází k nakládání
s vodami, využít zkrácené stavební řízení;

7. zjednodušení provádění stavebních úprav (vodovodů a)
kanalizací, kdy se navrhuje vyjmutí stavebních úprav
(vodovodů a) kanalizací, pokud se nemění jejich trasa,
z povolovacího režimu a nově nebude třeba ani povolení
vodoprávního úřadu ani ohlášení;
8. rozšíření možnosti odečtu vstupního znečištění, kdy se tato
možnost navrhuje i pro ty, kteří nejsou zároveň odběratelem
a znečišťovatelem, ale jiná osoba za ně odebírá, resp. čistí;
tento návrh byl po dohodě s oběma ministerstvy prosazen
pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně;

9. nutnost zajištění řešení nakládání se srážkovými vodami ze
staveb již ve stavebním řízení, v opačném případě nesmí
stavební úřad vydat stavební povolení;
10. zrušení povinnosti nechat schvalovat provozní řád
rozhodnutím vodoprávního úřadu, kdy se nově navrhuje tuto
povinnost ponechat pouze pro manipulační řády vodních děl.

