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Text návrhu:

1. Před dosavadní bod 1 v části první vládního návrhu se vkládá nový bod 1, který zní:
„V § 1 odst. 1 větě první se za slova „vodních zdrojů“ vkládají slova „, pro zachování vodních
zdrojů a předejití stavu nedostatku vody“.“
2. Za nový bod 1 v části první vládního návrhu se vkládá nový bod 2, který zní:
„V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Každý je povinen počínat si při nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami tak, aby nedocházelo k nedůvodnému
a nehospodárnému využívání vodních zdrojů.“
Dosavadní bod 1 v části první vládního návrhu se označuje jako bod 3. Ostatní body v části
první vládního návrhu se přečíslují.
3. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87a odst. 2 větě první za slova
„dočasný stav“ vkládají slova „vodních zdrojů“.
4. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87a odst. 2 větě druhé za slova
„v důsledku sucha“ vkládají slova „nebo nehospodárného nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami“.
5. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87a doplňuje odstavec 3, který
zní:
„(3) Ochranou před suchem a stavem nedostatku vody se rozumí činnosti a opatření
k předcházení a zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody. Zajišťuje se systematickou prevencí
a operativními opatřeními.“
6. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87b odst. 1 za větu první doplňují
věty „V jednotlivých plánech pro sucho musí být zohledněny všechny aspekty zvládání rizik
sucha a předcházení vzniku stavu nedostatku vody. Plány pro sucho se zaměřují na prevenci,
ochranu, připravenost, včetně předpovědí sucha a systémů včasného varování, a zohledňují
charakteristiky konkrétního povodí nebo dílčího povodí. Je-li to potřebné, musí konkrétní
plán pro sucho zahrnovat rovněž podporu udržitelného využívání území a opatření ke
zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu.“.
7. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87b odst. 2 písm. c) za slovo
„opatřeních“ vkládají slova „proti vzniku stavu nedostatku vody a opatřeních pro zmírnění
a odstranění“.
8. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87b odst. 3 písm. a) za slova
„údaje potřebné pro“ vkládají slova „prevenci a“, za slova „jejich případné zastupitelnosti,“ se
vkládají slova „hospodaření s půdou a vodními zdroji, územní plánování, využití území,“ a za
slova „zařízení využitelných k“ se vkládají slova „předcházení a“.
9. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87b odst. 3 za bod a) vkládá nový
bod b), který zní:
„b) preventivní část, která obsahuje preventivní opatření přijatá pro předejití vzniku sucha
a stavu nedostatku vody, a to zejména v oblastech ohrožených suchem,“.
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Dosavadní body b) a c) se označují jako body c) a d).
10. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87b odst. 3 bodu c) za slova
„podílejících se na“ vkládají slova „předcházení a“.
11. V dosavadním bodu 46 v části první vládního návrhu se v § 87c doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:
„(3) Při zpracování návrhu plánu pro sucho a jeho aktualizací krajský úřad vychází
i z národních plánů povodí. Krajský úřad návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace projedná
také s krajskými úřady ostatních krajů, jejichž území se nachází ve stejné oblasti povodí.
(4) Krajský úřad zajistí, aby byl plán pro sucho a jeho aktualizace zpracován odborníky z oborů
hydrogeologie, geologie, vodního hospodářství, krajinářství, pozemkových úprav,
a v koordinaci se státní správou.
(5) Krajský úřad v plánu pro sucho vymezí oblasti ohrožené suchem a určí vhodná preventivní
opatření, která budou předcházet vzniku stavu nedostatku vody v těchto oblastech.“
12. Před dosavadní bod 1 v části čtvrté vládního návrhu se vkládá nový bod 1, který zní:
„V § 4 odst. 3 se za slovy „zvláštního právního předpisu“ slovo „a“ nahrazuje spojením
„,z“ a za slova „národních plánů povodí“ se vkládají slova „a z plánů pro sucho“.
13. Za nový bod 1 v části čtvrté vládního návrhu se vkládá nový bod 2, který zní:
„V § 4 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Krajský úřad návrh plánu rozvoje a jeho
aktualizace projedná také s krajskými úřady ostatních krajů, jejichž území se nachází ve stejné
oblasti povodí.“.
Dosavadní bod 1 v části čtvrté vládního návrhu se označuje jako bod 3. Ostatní body v části
čtvrté vládního návrhu se přečíslují.
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Odůvodnění:

a)

Odůvodnění nezbytnosti navrhované změny právní úpravy a zhodnocení dosavadního
stavu

Vládní návrh zákona o vodách (sněmovní tisk č. 556) („Návrh zákona“) zavádí legislativní úpravu
zvládání sucha a stavu nedostatku vody, ve které však zcela chybí preventivní opatření před suchem,
tedy opatření, která je možné aplikovat tak, aby ke vzniku sucha nebo stavu nedostatku vody v území
vůbec nedocházelo. Návrh zákona se zaměřuje výhradně na ex post odstranění nepříznivých následků
sucha a stavu nedostatku vody v území. Návrh zákona se problematice sucha nevěnuje koncepčně.
Ochrana před suchem a stavem nedostatku vody je v Návrhu zákona promítnuta nekoncepčním
řešením spočívajícím ve vložení nové hlavy X, aniž by tato problematika byla odpovídajícím způsobem
promítnuta do celého zákona o vodách a obsahovala vymezení a zakotvení odpovídajících
preventivních opatření.
Právě preventivní opatření jsou zcela zásadní pro předcházení či zmírnění nepříznivých dopadů sucha
v kritických lokalitách. Prevence v rámci ochrany před suchem a stavem nedostatku vody by měla
být zakotvena již v úvodních ustanoveních zákona o vodách ve vymezení účelu o předmětu zákona
o vodách.
V Návrhu zákona absentuje zakotvení obecné preventivní povinnosti každého počínat si tak, aby
nedoházelo k nedůvodnému a nehospodárnému využívání vodních zdrojů.
V hlavě X Návrhu zákona absentuje legislativní vymezení ochrany před suchem. Je důležité přijmout
takovou legislativní úpravu, jejíž aplikací bude možné negativním důsledkům sucha a stavu
nedostatku vody předcházet a počínat si tak, aby tyto důsledky vůbec nenastaly. V souvislosti
s uvedeným cílem je nutné vymezit, co je to ochrana před suchem a stavem nedostatku vody,
obdobně jako je tomu v současné právní úpravě povodní. V rámci legislativního vymezení ochrany
před suchem je nutné cílit na zejména na prevenci v rámci ochrany před suchem a předcházení stavu
vzniku nedostatku vody.
Z pohledu preventivních i následných opatření pro předejití či zmírnění nepříznivých následků sucha
je zásadní pořizování plánů pro sucho. Návrh zákona nevymezuje dostatečně obligatorní obsahové
náležitosti krajských plánů pro sucho. V navrhované právní úpravě krajských plánů pro sucho
absentuje povinnost stanovit preventivní opatření, která budou využívána zejména v okamžiku před
vznikem stavu nedostatku vody v důsledku sucha, nikoli tedy ex post pro odstranění nepříznivých
dopadů sucha.
Minimální požadavky na obsah a formu krajských plánů pro sucho musí být legislativně zakotveny
na úrovni zákona. Nepostačuje Metodika pro přípravu Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku
vody („Metodika“). V Metodice lze rozvézt a konkretizovat povinnosti při tvorbě a přijímání plánů pro
sucho, ale jejich obsah musí být rámcově stanoven zákonem o vodách. Předkladatel navrhuje do
§ 87b odst. 1 Návrhu zákona doplnit rámcové vymezení obsahu jednotlivých plánů pro sucho.
Do § 87b odst. 2 předkladatel navrhuje promítnout potřebnou míru prevence při rozhodování komise
pro sucho o přijetí odpovídajících opatření v souladu s plány pro sucho. Jedná se o legislativní
zavedení možnosti komise pro sucho přijímat preventivní opatření. Do § 87b odst. 3 předkladatel
navrhuje doplnit jako obligatorní část plánu pro sucho část týkající se prevence.
Současný Návrh zákona stanoví, že krajský plán pro sucho a jeho aktualizace budou pořízeny ve
spolupráci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Je potřebné
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stanovit povinnost příslušných krajských úřadů projednat krajské plány pro sucho a jejich
aktualizace před jejich pořízením taktéž s krajskými úřady ostatních krajů, jejichž území se nachází
ve stejné oblasti povodí. Vzájemná koordinace na úrovni jednotlivých povodí je nezbytná pro
efektivní plánování a přijímání účinných opatření před stavem nedostatku vody v kritických
lokalitách, neboť jednotlivá povodí často neodpovídají krajskému uspořádání (např. povodí Dyje se
nachází na území šesti krajů).
Při zpracování krajských plánů pro sucho musí být současně zajištěna odpovídající míra odbornosti
osob, které se na přípravě těchto plánů budou podílet. Krajský úřad musí zajistit, aby byly plány pro
sucho a jejich aktualizace zpracovány minimálně odborníky z oborů hydrogeologie, geologie,
vodního hospodářství, krajinářství, pozemkových úprav, a v koordinaci se státní správou. Ačkoliv
Návrh zákona v současné podobě zavádí obecnou povinnost krajských úřadů pořídit plány pro sucho,
není zajištěna minimální odborná úroveň osob, které budou plány pro sucho tvořit.
Je nezbytné vymezit kritické lokality, u nichž je zvýšená pravděpodobnost vzniku stavu nedostatku
vody v důsledku sucha – tzv. oblasti ohrožené suchem. Oblasti ohrožené suchem by měly vymezit
krajské úřady v plánech pro sucho. V lokalitách, které budou krajskými plány pro sucho vymezeny
jako oblasti ohrožené suchem, pak bude prováděna zvýšená kontrola a přijímána vhodná preventivní
opatření pro předcházení vzniku stavu nedostatku vody v území.
Prevenci před suchem je nutné promítnout do plánů rozvoje vodovodů a kanalizací přijímaných dle
§ 4 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, neboť tyto plány obsahují řešení
zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, na území daného
kraje. Ochrana před suchem by se tedy v oblasti preventivního plánování měla přesunout také do
oblasti tvorby plánů rozvoje vodovodů a kanalizací na území jednotlivých krajů.
b)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními
smlouvami, jimiž je České republika vázána. Naplňuje zejména tzv. pozitivní závazky, které z nich
plynou.
c)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
d)

Předpokládaný hospodářský a finanční vliv navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty
obcí a krajů.
e)

Předpokládané sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny
obyvatel a dopady na životní prostředí

Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady a má pozitivní vliv na životní prostředí.
f)

Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen
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Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by bylo diskriminační.
g)

Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně
soukromí a osobních údajů

Stávající právní úprava ani navrhovaná právní úprava se nedotýká soukromí a osobních údajů.
h)

Zhodnocení korupčních rizik

Navrhovaná úprava nepřináší žádná korupční rizika.
i)

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), s vyznačením navrhovaných změn
[pozn.: změny navrhované pozměňovacím návrhem jsou vyznačeny modře]
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Účel a předmět zákona
(1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro
hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku
vody a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem
Evropských společenství1). Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských
ekosystémů.
(2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a
právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám,
s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod,
bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto
zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na
související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že
znečišťovatel platí.
******
HLAVA II
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Díl 1
Základní povinnosti
§5
(1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich
ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále
dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy3). Každý je povinen počínat si při
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami tak, aby nedocházelo k nedůvodnému a
nehospodárnému využívání vodních zdrojů.

3)

Například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům, je
povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy vedoucí k
hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné technologie.
(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni
podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním,
akumulací nebo čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo
podzemních, odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a
odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen
„srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4).
(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen
podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním
odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se
zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních.
V případě technické neproveditelnosti způsobů podle věty první a druhé, lze odpadní vody
akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení
schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková
voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo,
není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich
zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek
nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
§ 5a
Vodoprávní úřady jako dotčené orgány ve svých stanoviscích k návrhům územně plánovací
dokumentace zohledňují cíle ochrany povrchových a podzemních vod, jejich hospodárné využívání
a vytváření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha v zastavěných a
zastavitelných územích. Vodoprávní úřady poskytují orgánům územního plánování údaje a
podklady pro vymezování ploch vhodných k omezování a zadržování odtoku srážkových vod
a realizaci vodních prvků.
******
HLAVA X
ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY
Díl 1
Vymezení pojmů
§ 87a
(1) Suchem se pro účely této hlavy rozumí hydrologické sucho jako výkyv hydrologického
cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních
tocích a hladiny podzemních vod.

4)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Stavem nedostatku vody se pro účely této hlavy rozumí dočasný stav vodních zdrojů
s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy
v důsledku sucha nebo nehospodárného nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s
vodou a provádět další opatření.
(3) Ochranou před suchem a stavem nedostatku vody se rozumí činnosti a opatření k
předcházení a zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody. Zajišťuje se systematickou prevencí a
operativními opatřeními.
Díl 2
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
§ 87b
(1) Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen „plán pro sucho“) se pořizuje
pro území České republiky a pro území kraje. V jednotlivých plánech pro sucho musí být
zohledněny všechny aspekty zvládání rizik sucha a předcházení vzniku stavu nedostatku vody.
Plány pro sucho se zaměřují na prevenci, ochranu, připravenost, včetně předpovědí sucha a
systémů včasného varování, a zohledňují charakteristiky konkrétního povodí nebo dílčího povodí.
Je-li to potřebné, musí konkrétní plán pro sucho zahrnovat rovněž podporu udržitelného využívání
území a opatření ke zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu.
(2) Plán pro sucho je podkladem pro
a) rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která vydává vodoprávní úřad podle § 6 odst. 4, § 59
odst. 4 nebo § 109 odst. 1 při zvládání sucha,
b) vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen
„komise pro sucho“),
c) rozhodování komise pro sucho o opatřeních proti vzniku stavu nedostatku vody a opatřeních pro
zmírnění a odstranění při stavu nedostatku vody.
(3) Plán pro sucho zahrnuje
a) základní část, která obsahuje údaje potřebné pro prevenci a zvládání sucha v daném území,
charakteristiku území, popis vodních zdrojů včetně záložních a jejich případné zastupitelnosti,
hospodaření s půdou a vodními zdroji, územní plánování, využití území, popis úpravy, dopravy,
převodů vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení využitelných
k předcházení a řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané
území, seznam povolených nakládání s vodami významněji ovlivňujících množství a jakost vod,
popis rizik sucha a místní směrodatné limity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody,
b) preventivní část, která obsahuje preventivní opatření přijatá pro předejití vzniku sucha a stavu
nedostatku vody, a to zejména v oblastech ohrožených suchem,
bc) operativní část, která obsahuje seznam orgánů veřejné moci a osob podílejících se na
předcházení a zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, popis
přenosu informací, priority zásobování, návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při
vyhlášeném stavu nedostatku vody,
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cd) grafickou část, která obsahuje mapy nebo plány, na kterých jsou zakreslena zejména území
ohrožená suchem, vodohospodářské a vodárenské soustavy, zdroje a úpravny vody a uživatelé
vody významní pro dané území.
(4) Stanovení jednotlivých opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody v plánu pro
sucho musí odpovídat významu způsobu užití vody. Tyto způsoby užití vody se stanoví postupně od
nejvýznamnějšího k méně významným takto:
a) zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení60) a dalších
provozů poskytujících nezbytné služby,
b) zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
c) živočišná zemědělská výroba a ekologická funkce vody,
d) hospodářské využití nespadající pod písmena a) až c),
e) ostatní využití.
(5) Vyžadují-li to zvláštní místní podmínky, lze se od pořadí významnosti uvedeného v
ustanovení odstavce 4 písm. c) až e) odchýlit.
§ 87c
(1) Plán pro sucho pořizuje a průběžně aktualizuje pro území kraje krajský úřad, a to ve
spolupráci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem.
(2) Návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace krajský úřad projedná s obecními úřady obcí s
rozšířenou působností ve svém správním obvodu, krajskými úřady sousedních krajů, Policií České
republiky, hasičským záchranným sborem kraje, příslušným újezdním úřadem krajskou hygienickou
stanicí, uživateli vody významnými pro území příslušného kraje, Ministerstvem zemědělství a
Ministerstvem životního prostředí. Nachází-li se na území kraje vodní cesta dopravně významná
využívaná, projedná krajský úřad návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace také s Ministerstvem
dopravy a Státní plavební správou. Plán pro sucho a jeho aktualizace nesmí být v rozporu s plánem
pro sucho pro území České republiky a s plány pro sucho ostatních krajů. Plán pro sucho a jeho
aktualizace po schválení Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí zveřejní
krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Při zpracování návrhu plánu pro sucho a jeho aktualizací krajský úřad vychází i
z národních plánů povodí. Krajský úřad návrh plánu pro sucho a jeho aktualizace projedná také
s krajskými úřady ostatních krajů, jejichž území se nachází ve stejné oblasti povodí.
(4) Krajský úřad zajistí, aby byl plán pro sucho a jeho aktualizace zpracován odborníky z
oborů hydrogeologie, geologie, vodního hospodářství, krajinářství, pozemkových úprav, a v
koordinaci se státní správou.
(5) Krajský úřad v plánu pro sucho vymezí oblasti ohrožené suchem a určí vhodná
preventivní opatření, která budou předcházet vzniku stavu nedostatku vody v těchto oblastech.

60)

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), s vyznačením
navrhovaných změn
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§4
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu
(1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a
kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení
zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných
pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území
daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a
vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.
(2) Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území.
(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází
z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle zvláštního
právního předpisu7) a ,z národních plánů povodí, a z plánů pro sucho zpracovaných podle zákona
o vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny.
(4) Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické podobě, formátu a
obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se
zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb.
(5) Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a
provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s Ministerstvem
zemědělství (dále jen „ministerstvo“), s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným
správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. Krajský úřad návrh plánu rozvoje a jeho
aktualizace projedná také s krajskými úřady ostatních krajů, jejichž území se nachází ve stejné
oblasti povodí. V případech, kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst,
projedná kraj tento návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje chráněných
území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), projedná kraj tento návrh s
Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v případech, kdy se jedná o doplnění
aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění.
(6) Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o
vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v
samostatné i přenesené působnosti.
(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, který
před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán obsahuje aktuální
plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů
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včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují působnost krajů. Plán rozvoje pro
území státu je podkladem pro politiku územního rozvoje.
(8) Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu schválené
aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku.
(9) Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou
podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.
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