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Pozměňovací návrh poslanců Josefa Kotta a Mariana Jurečky
…………….
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
(sněmovní tisk č. 45)

Navrhovaná změna:
V § 101 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se na konci textu věty druhé doplňují
slova „,včetně školkařských výpěstků“.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v právních předpisech ČR není nikde definován pojem
„zemědělská plodina“, je potřeba upřesnit platné znění § 101 odst. 4 vodního zákona
tak, aby bylo jasné, že se toto ustanovení vztahuje i na školkařské výpěstky. Výroba
školkařských výpěstků (tedy výpěstků ovocných, lesních a okrasných školek) náleží
podle § 2e odst. 3 písm. d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, do zemědělské výroby. Z hospodářských, ekonomických
i environmentálních důvodů má školkařská činnost celospolečenský význam,
přičemž pozice producentů školkařských výpěstků je z mnoha důvodů oslabena
(dopady klimatických změn, zejména sucho a mráz, stále se zvyšující náklady na
pěstování výpěstků, nestabilita v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů
a další).

PLATNÉ ZNĚNÍ
§ 101 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
___________________________________________________________________
(4) Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství povrchové
vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je menší nebo rovno 500
m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se též za odběry povrchových vod pro

provoz rybích líhní a sádek a pro napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb,
zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující
čerpání nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení
výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných koupališť,
odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a
živočichů, pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou
nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu
zemědělských plodin, včetně školkařských výpěstků. Okalovými vodami pro
zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku za
zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.

