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Pozměňovací návrh
Radka Holomčíka

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:
1. V části první čl. I se za novelizační bod 15 vkládá nový novelizační bod 16, který včetně
poznámky pod čarou zní:
„16. V § 21 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Údaje z evidencí podle písm. c) se
zveřejňují jako otevřená data60).“.“.
_________________
60)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Následující novelizační body se přečíslují.
2. V části páté čl. VI se na konci textu ustanovení doplňují slova „s výjimkou části první bodu
16, který nabývá účinnosti uplynutím tří let od vyhlášení tohoto zákona“.

Odůvodnění:
Předkládaný pozměňovací návrh má za cíl zajistit zveřejňování důležitých informací o stavu
povrchových a podzemních vod ve strojově čitelných formátech. Podle vládou schválené
Informační koncepce České republiky byl měla být všechna veřejná data, u kterých je to možné,
zveřejňována ve standardu open data.
Ambicí předkladatele je, vedle zajištění dostupnosti důležitých dat, také vyřešit dlouhodobý
palčivý problém s neexistencí ucelené evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím
pozemků. Meliorace pozemků se týkají plochy více než 1 milionu hektarů (cca 13 % rozlohy
ČR) a mají významný vliv na hospodaření s vodou v této oblasti. Přesto jsou informace o jejich
umístění kusé a rozstříštěné na řadě míst. Pokud chceme skutečně účinně řešit stav naší krajiny
a problémy se suchem, je znalost umístnění a stavu meliorací mimořádně důležitá. Ministerstvo
zemědělství má možnost, skrze jím zřizované organizace, tuto povinnost naplnit v navrhované
legisvakanční lhůtě.

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn (vč. změn vládního
návrhu)
HLAVA III
STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
§ 21
(1) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování podkladů
pro výkon veřejné správy podle tohoto zákona, plánování v oblasti vod a k poskytování
informací veřejnosti a provádí se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů
podzemních vod.
(2) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje zejména
a) zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod včetně jejich ovlivňování
lidskou činností a zjišťování stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných
a umělých vodních útvarů,
b) vedení vodní bilance (§ 22 odst. 1),
c) zřízení, vedení a aktualizace evidence
1. vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí, hydrogeologických rajonů a
vodních nádrží,
1. vodních toků a ostatních vodních linií povrchové nebo podzemní vody, které nejsou
vodními toky, a objektů na nich, hydrologických povodí vodních toků, hydrologických
rajonů a vodních nádrží,
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů,
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů a ekologického
potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace
povrchových vod ve vodních nádržích,
5. mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích povodí (§ 24),
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28),
7. ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30),
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá
jejich využití jako zdroje pitné vody,
9. citlivých oblastí (§ 32),
10. zranitelných oblastí (§ 33),
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34),
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 35),
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56),
13. hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení (§ 56),
14. záplavových území (§ 66).

Rozsah a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů zahrnutých v evidencích, včetně
statistických a kartografických dat, do informačních systémů veřejné správy (§ 22 odst. 3 a 4)
stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.
Údaje z evidencí podle písm. c) se zveřejňují jako otevřená data60).
(3) Způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení vodních útvarů, způsob hodnocení
jejich stavu a způsob hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních
útvarů (§ 23a), náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu vod (§ 26 odst. 4) stanoví
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vyhláškou.
(4) Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních
systémů veřejné správy provádějí správci povodí a další odborné subjekty, které za tím účelem
pověřuje, zřizuje nebo zakládá Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního
prostředí (dále jen "pověřené odborné subjekty"). Správci povodí a pověřené odborné subjekty
jsou povinni se při této činnosti řídit pokyny svého zakladatele nebo zřizovatele.
(5) Správci povodí a pověřené odborné subjekty jsou oprávněni požadovat pro účely zjišťování
a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod informace od toho, kdo nakládá s
povrchovými nebo podzemními vodami, jakož i od správních úřadů, popřípadě orgánů územní
samosprávy, do jejichž působnosti povolování nakládání s uvedenými vodami spadá, nebo
které vedou informační systémy podle zvláštních právních předpisů;14) ti jsou povinni
bezplatně sdělovat data správcům povodí a pověřeným odborným subjektům, popřípadě si
správci povodí a pověřené odborné subjekty mohou u nich tato data bezplatně a za jejich
pomoci zjišťovat. Ustanovení zvláštních právních předpisů chránících utajované informace tím
nejsou dotčena.
(6) Správci povodí a pověřené odborné subjekty poskytují na vyžádání bezplatně správním
úřadům informace o stavu povrchových a podzemních vod; zároveň bezplatně poskytují
Ministerstvu zdravotnictví informace týkající se nakládání s povrchovými a podzemními
vodami v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
(7) Pro vstup pověřených zaměstnanců správců povodí a pověřených odborných subjektů na
cizí pozemky, stavby nebo do staveb platí obdobně ustanovení § 114 odst. 1 a 2.
(7) Zaměstnanci správců povodí a pověřených odborných subjektů
a) jsou oprávněni při výkonu své činnosti, včetně odběru vzorků povrchových a
podzemních vod, v nezbytně nutném rozsahu vstupovat na cizí pozemky a dále vstupovat
do cizích staveb a dalších prostor užívaných pro podnikatelskou činnost nebo
provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle jiných
právních předpisů; vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni vstup umožnit,
b) jsou povinni prokazovat se pověřením nebo průkazem správce povodí nebo
pověřeného odborného subjektu a před vstupem na cizí pozemky nebo do cizích staveb a
dalších prostor informovat oprávněného, jakož i jejich vlastníka nebo uživatele.

§ 22
(1) Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická
bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo
vodního útvaru za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na
odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou
vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu. Obsah vodní
bilance a způsob jejího sestavení stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s
Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.

(2) Pro potřeby vodní bilance jsou odběratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti,
kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou
vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody
odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v
kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním
toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 000 000 m3, povinni jednou ročně
ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění a dále údaje o
vzdouvání, popř. akumulaci, způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.
(2) Pro potřeby vodní bilance je ten, kdo je podle § 10 odst. 1 nebo 2 povinen měřit
množství vody, se kterou nakládá, a dále ten, kdo má povolení k vypouštění odpadních
vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v množství
přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, povinen
jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o tomto nakládání nebo
vypouštění způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

(3) Ministerstvo zemědělství spravuje informační systém veřejné správy podle § 21 odst. 2
písm. c) pro evidenci
a) vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích povodí a vodních nádrží,
a) vodních toků a ostatních vodních linií, objektů na nich a vodních nádrží,
b) odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace
povrchových vod ve vodních nádržích,
c) mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích povodí (§ 24),
d) zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se
předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
e) vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56).
e) hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení (§ 56).

(4) Ministerstvo životního prostředí spravuje informační systém veřejné správy podle § 21
odst. 2 písm. c) pro evidenci
a) hydrogeologických rajonů a vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a
umělých vodních útvarů,
a) objektů na vodních tocích a ostatních vodních liniích, hydrologických povodí
vodních toků a hydrogeologických rajonů,
b) vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů,
b) c) množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů a
ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,
c) d) chráněných oblastí přirozené akumulace vod,
d) e) ochranných pásem vodních zdrojů,
e) f) citlivých oblastí,
f) g) zranitelných oblastí,
g) h) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,
h) i) záplavových území,
i) j) povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů.
(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje jako samostatnou součást informačního systému
veřejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) registr chráněných oblastí, ve kterém v návaznosti
na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody eviduje oblasti a území vyžadující zvláštní
ochranu podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny14a).
(6) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí postupují při správě
informačních systémů podle odstavců 3 a 4 podle zvláštního právního předpisu15). Tyto
informační systémy slouží zejména pro účely podle § 21 odst. 1, § 23 až 26, § 54 a § 108 odst.
3 písm. v) § 108 odst. 3 písm. w).
…
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po
jeho vyhlášení s výjimkou části první bodu 16, který nabývá účinnosti uplynutím tří let
od vyhlášení tohoto zákona.

