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Text návrhu:
V části první čl. I se za bod 27 vkládají dva nové body X, které znějí:
„X. V § 36 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a zohledňuje možnosti rekreační
plavby“.
X. V § 36 odst. 2 se za slova „vodního toku“ vkládají slova „a možnostem rekreační plavby“.“.
Následující body se přečíslují.

Důvodová zpráva:
Vodní turistice a vodnímu sportu se v České republice věnuje zhruba 670 000 vodáků a z
hlediska financí a přínosu tohoto druhu cestovního ruchu generuje miliardové obraty a tím i
přínosy pro státní rozpočet. Vodácká turistika a vodácký sport tak nejsou jen úzce
profilovaným segmentem zábavy a trávení volného času, ale podstatnou částí ekonomiky, ze
které profitují velké množství podnikatelů (půjčovny, výrobci, cestovní kanceláře, kempy,
restaurace, apod.).
Kromě turistů a rekreantů je však u nás velmi rozvinutý unikátní systém vodáckých sportovních
oddílů, vč. dětských vodáckých oddílů. Česká republika zároveň disponuje v této sportovní
oblasti mnohými olympioniky a zaznamenává výrazné sportovní úspěchy světové úrovně.
Pro fungování vodní turistiky a vodáckého sportu je zároveň velmi důležitá specifikace
tzv. „minimálního zůstatkového průtoku,“ neboť se často na našich řekách setkáváme s natolik
nízkými hodnotami tohoto průtoku, že je úsek pod odběrným místem (jezy) neprůjezdný.
To přináší značné problémy při hledání vhodných terénů nebo dokonce k jejich zanikání, které
by mohli vodáci nejen využívat, ale hlavně trénovat a rozvíjet toto sportovní odvětví.
Zahraniční praxe přitom ukazuje velkou podporu tohoto sportu a turistiky, protože lidé
přirozeným způsobem sportují, zvyšuje se turistická atraktivita regionu a nabízených služeb,
která přináší nemalé příjmy i místním obcím, podporuje se zaměstnanost často odlehlých a
postižených regionů.
Při současném stavu dochází k zaplavení peřejí před loděnicemi díky developerům, kteří
postavili jez se vzdutím, a příslušný vodácký sportovní oddíl ztratil možnost na své aktivity.
Mnohé jezy s nízkými minimálními zůstatkovými průtoky zcela zablokovaly řeky a plavba je
zde v podstatě nemožná. Vodáci tak musí své lodě tahat stovky metrů až kilometrů prázdným
korytem. Přitom, minimální zůstatkový průtok by v obecném slova smyslu neměl preferovat
jednoho zájemce o odběr povrchové vody, ale měl by zohlednit i další zájmy spojené s veřejnou
vodní cestou.
Z tohoto důvodu je navrhovaná textace „zohledňuje možnost“ místo slov „musí zohlednit“, aby
se vodoprávní úřad mohl rozhodnout dle místních podmínek a dle zájmů všech stran.
Překládaný návrh zároveň zohledňuje fakt, že ne vždy se musí jednat o zvyšování
průtoku v řece, ale často postačí technická opatření v podobě prohloubení koryta pod jezem
nebo automatické otevření sportovní propustě jen po krátkou dobu jízdy lodě.

