Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb.,
o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 45)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro životní prostředí
č. 13 ze 4. schůze konané dne 14. února 2018 (tisk 45/3)
1. V čl. I se bod 4 zrušuje.

Následující body se přečíslují.
2. V čl. I bod 6 zní:
„6. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace
před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.“.“.
3. V čl. I se za bod 18 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 30 odst. 11 větě první se za slovo „vlastníkům“ vkládají slova „nebo nájemcům nebo
pachtýřům“.“.
Následující body se přečíslují.
4. V čl. I bodu 21 v § 38 se na začátek odstavce 2 vkládá slovo „Dovážené“ a na konci
textu odstavce 2 se doplňují slova „a nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky“.
5. V čl. I bodu 33 se slova „emisní standardy“ nahrazují slovy „emisní limity stanovené“.
6. V čl. I se za bod 45 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova „ ; to
neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením
aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě
povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.“.
Následující body se přečíslují.
7. V čl. I bodu 49 v § 89b písm. f) se za slova „jednotné kanalizace“ vkládají slova „podle
§ 8 odst. 3 písm. g)“.
8. V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 102 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) hospodařící subjekty provozující zemědělskou prvovýrobu v ochranných pásmech
vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží.“.“.
Následující body se přečíslují.
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9. V čl. I se za bod 82 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 125a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které
zní:
„v) jako provozovatel komunální čistírny odpadních vod zneškodňuje nebo umožní
zneškodňování dovážených odpadních vod, které svým složením neodpovídají
platnému kanalizačnímu řádu nebo které obsahují nebezpečné závadné látky.“.“.
Následující body se přečíslují.
10. V čl. I bod 85 zní:
„85. V § 125a odst. 2 písm. c) se slova „n) nebo t)“ nahrazují slovy „o), u) nebo v)“.“.

B.

1.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru č. 20 z 6. schůze
konané dne 13. února 2018 (tisk 45/2)
V čl. I se bod 4 zrušuje.
Následující body se přečíslují.

2.

V čl. I se za bod 18 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 30 odst. 11 větě první se za slovo „vlastníkům“ vkládají slova „nebo nájemcům
nebo pachtýřům“.“.
Následující body se přečíslují.

3.

V čl. I se se za bod 45 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova
„ ; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením
aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě
povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.“.
Následující body se přečíslují.

4.

V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 102 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které
zní:
„q) hospodařící subjekty provozující zemědělskou prvovýrobu v ochranných pásmech
vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží.“.“.
Následující body se přečíslují.

5. V části první čl. II na konci textu bodu 1 se slovo „zákona“ nahrazuje slovem „ustanovení“.
6. V části třetí se na konci textu článku IV doplňují slova „ , a s výjimkou ustanovení čl. I bodu
27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021“.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. února 2018
C.

Poslankyně Dana Balcarová:

SD 373
V části první čl. I se za bod 61 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 115 odstavcích 6 a 7 se slova „stavebních řízení vedených podle § 15 a“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
D. Poslanec Antonín Staněk:
SD 385
1. V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , včetně školkařských
výpěstků“.“.
Následující body se přečíslují.
SD 388
2.
V čl. I bod 9 zní:
„9. § 16 včetně nadpisu zní:
„§ 16
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo
prioritní nebezpečné látky do kanalizace nebo čistírny odpadních vod
(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu
nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek, do
kanalizace nebo čistírny odpadních vod je třeba povolení vodoprávního úřadu.
(2) Pokud se do kanalizace nebo čistírny odpadních vod vypouštějí odpadní vody
obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více
jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně
pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných
závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je
součástí výrobního areálu nebo čistírny odpadních vod, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k
čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k
místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení.
(3) Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně.
(4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní místo a
způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště
nebezpečnými závadnými látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami a způsob, jímž mu
budou výsledky měření předávány. Při tom zohlední požadavky schváleného kanalizačního
řádu.
(5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných látek nebo prioritních nebezpečných
látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace nebo čistírny odpadních vod instalováno
zařízení s dostatečnou účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností
podle odstavce 4 podmínky provozu takového zařízení.“.“.
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SD 395
1. V čl. I bodu 49 § 88g včetně nadpisu zní:
„§ 88g
Rozpočtové určení poplatku
Výnos poplatku za odebrané množství podzemní vody je z
a) 45 % příjmem z rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje,
b) 45 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, a
c) 10 % příjmem rozpočtu obce, kde se zdroj podzemní vody nachází.“.
SD 377
2. V čl. I se za bod 18 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 36 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě
umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami, ekologické funkce vodního toku a
zohledňuje možnosti rekreační plavby.
(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k nakládání s
vodami. Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmínkám vodního toku, charakteru nakládání
s vodami a možnostem rekreační plavby a vychází z opatření k dosažení cílů ochrany vod
přijatých v plánu povodí podle § 26. Dále stanoví místo a způsob měření minimálního
zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu.“.“.
Následující body se přečíslují.
F. Poslanec Josef Kott:
SD 398
V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , včetně školkařských
výpěstků“.“.
Následující body se přečíslují.
G. Poslanec Jan Zahradník:
SD 374
1. V čl. I bodu 49 § 88b včetně nadpisu zní:
„§ 88b
Osvobození od poplatku
Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje odběr podzemní vody
provedený poplatníkem na území jedné obce nebo vojenského újezdu až do výše 6000 m 3 za
kalendářní rok nebo až do výše 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.“.
SD 376
2. V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , včetně školkařských
výpěstků“.“.
Následující body se přečíslují.
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3. V části třetí se na konci textu článku IV doplňují slova „a s výjimkou ustanovení čl. I bodu
21 § 38 odst. 3 a čl. I bodu 22, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021“.

H. Poslanec Vladimír Koníček:
SD 399
V čl. I bodu 49 § 88g včetně nadpisu zní:
„§ 88g
Rozpočtové určení poplatku
Výnos poplatku za odebrané množství podzemní vody je z
a) 5 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje,
b) 45 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a
c) 50 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.“.
I.

Poslanec Radek Holomčík:

SD 383
1. V čl. I se za bod 17 vkládají tři nové body, které znějí:
„X. V § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v rozsahu stanoveném nařízením vlády“
zrušují.
X. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která
znějí:
„i) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné
objekty nebudou následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak,
aby nedocházelo k ohrožení oběhu podzemních vod,
j) provádět výstavbu:
1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů,
2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo
ropné látky jako surovinu,
3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3,
4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou
opatřena proti úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud
nebude vybudován kontrolní systém pro zjišťování jejich úniku,
5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost
nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou
přesahující potřebu provozu závodu,
6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW,
k) zřizovat skládky městských a průmyslových odpadů,
l) provádět výstavbu průmyslových závodů, u nichž by v době provozu došlo k vypouštění
nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod, jejichž znečištění přesahuje u:
1. BSK5 5 t/rok,
2. nerozpuštěných látek 10 t/rok,
3. minerálních olejů 5 t/rok,
4. zjevné acidity 500 kg ekv./rok,
5. zjevné alkality 500 kg ekv./rok,
6. rozpuštěné anorganické soli 50 t/rok.“.

-6X. V § 28 odst. 3 se za slovo „vlády“ vkládají slova „z důvodu převažujícího veřejného
zájmu“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V čl. II se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. Zákazy podle § 28 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nevztahují na stavby, zařízení a činnosti, které byly přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s platnými právními předpisy ve
výstavbě nebo v užívání nebo které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
v souladu s platnými právními předpisy provozovány. To se týká též činností uvedených
v § 28 odst. 2 písm. a), d) a e) zákona č. 254/2001 Sb., souvisí-li s výstavbou vodních
nádrží, s úpravami koryt vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou
jímacích zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.“.
Následující body se přečíslují.
J.

Poslanec Jan Bartošek:

SD 382
V čl. I se za bod 17 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 30 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a osoby při výkonu práv a
povinností stanovených zákonem (oprávněné osoby)“.“.
Následující body se přečíslují.
K. Poslankyně Jana Krutáková:
SD 401
1. V čl. I bod 11 zní:
„11. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí možnost
zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru
povrchové nebo podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové
změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.
Vodoprávní úřad je povinen vydat souhlas ve lhůtě 30 dnů ode dne předložení dokladů pro
udělení souhlasu žadatelem podle prováděcího právního předpisu. Dojde-li k závěru, že
provedení záměru může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, vyzve žadatele
k doplnění žádosti podle prováděcího právního předpisu a rozhodne ve stejné lhůtě o udělení
výjimky podle § 23a odst. 8 pro následné uskutečnění záměru.“.“.
2. V čl. I bod 51 zní:
„51. V § 104 odstavec 9 zní:
„(9) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního
zákona a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále při postupu
podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb lze vydat
rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného stanoviska nebo vyjádření
vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Závazné
stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17.
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ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li
k závěru, že provedení záměru nepovede ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu
nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, vydá
o tom vyjádření podle § 18, v opačném případě vyzve žadatele k doplnění žádosti podle
prováděcího právního předpisu a vydá závazné stanovisko a rozhodne o udělení výjimky podle
§ 23a odst. 8 ve lhůtě 30 dnů ode dne doplnění žádosti o jejich vydání. Navazující závazná
stanoviska mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících
z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon
správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží.“.“.
3. V čl. I bod 53 zní:
„53. V § 107 odst. 1 písmeno s) zní:
„s) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení, souhlas
nebo závazné stanovisko,“.“.
L. Poslanec Karel Tureček:
SD 386
1. V čl. I bodě 49 v § 89c odst. 1 se za slovo „nepřekračuje“ vkládají slova „za poplatkové
období“.
SD 387
2. V čl. I se za bod 61 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 115 odst. 2 se za slova „jakož i“ vkládají slova „obsahové náležitosti žádosti a jejích
příloh a“.“.
Následující body se přečíslují.

V Praze dne 1. března 2018
Ing. Karel T u r e č e k, v.r.
zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí
a zpravodaj zemědělského výboru

