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Pozměňovací návrh
poslankyně Dany Balcarové

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
další související zákony

(sněmovní tisk č. 556)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto:
V části první Čl. I se za novelizační bod 34. vkládají nové novelizační body 35 až 38 , které
znějí:
„35. V § 47 odst. 2 písmena c) a d) znějí:
„c) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k
zabezpečení funkcí vodního toku,26) popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci
vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu; to neplatí, jde-li o vodní
díla, která svou funkci již neplní nebo ji plní jen částečně a jejichž obnovou by mohla být
snížena míra dosažené zádrže vody v krajině nebo způsobena škoda na životním prostředí,
d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí
vodního toku tak, aby nedocházelo k ohrožení zádrže vody v krajině,“.
36. V § 47 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku
a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k
nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích27)
a v územních systémech ekologické stability,28), zvyšovat plošnou zádrž vody v krajině,“.
37.V § 47 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla na významných vodních tocích
zajišťující oprávněná nakládání s povrchovými vodami, která správci významných vodních
toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu; to neplatí, jde-li o vodní díla, která
svou funkci již neplní nebo ji plní jen částečně a jejichž obnovou by mohla být snížena míra
dosažené zádrže vody v krajině nebo způsobena škoda na životním prostředí,“.
38. V § 47 odstavec 5 zní:
„(5) Správa vodních toků podle odstavců 2 a 4 musí být vykonávána tak, aby byl vyloučen
nepovolený nepříznivý dopad na vodní a vodu vázané ekosystémy, snížení zádrže vody v
krajině a s ohledem na dosažení dobrého stavu vod podle § 23a odst. 1 písm. a) bodů 2 a
3.“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění:

Cílem návrhu je zrušení povinnosti správců vodního toku obnovovat i ta vodní díla, která již
neplní svou funkci a jejichž obnovou by mohlo dojít k ohrožení zájmů chráněných jinými
právními předpisy, typicky zájmů ochrany přírody. Jedná se o stále se opakující “opravy” v
minulosti brutálně zregulovaných koryt, vodohospodářských melioračních staveb a dalších
vodních děl na tocích a přilehlých pozemcích, které se v mezičase stihly pomocí přírodních
procesů samy a zadarmo zrevitalizovat a začaly opět plnit v krajině svou funkci.
V současnosti se správci toků často snaží tyto stavby za každou cenu udržovat ve stavu podle
původní dokumentace, a to i v případě, že je to v naprostém rozporu se současnými znalostmi
o nutnosti zpomalení odtoku vody z krajiny, zvýšení její zádrže a ochraně biodiverzity.

