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ZÁV RE NÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPAD REGULACE
SHRNUTÍ ZÁV RE NÉ ZPRÁVY RIA

1. Základní identifika ní údaje

Název návrhu na ízení vlády: Na ízení vlády o zp sobu a kritériích stanovení
minimálního z statkového pr toku

Zpracovatel / zástupce p edkladatele:
Ministerstvo životního prost edí

P edpokládaný termín nabytí ú innosti,
v p ípad  d lené ú innosti rozve te

1. leden 2019

Implementace práva EU: Ne.
Návrh na ízení vlády p ímo neprovádí právo Evropské unie, pouze z širšího pohledu p ispívá
k napl ování cíl stanovených sm rnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Rámcová
sm rnice o vodách). Na ízení vlády je jedním z nástroj k dosažení cíl ochrany vod jako složky
životního prost edí podle Rámcové sm rnice o vodách, tedy k zamezení zhoršení stavu útvar
povrchových vod, k dosažení jejich dobrého stavu, resp. k dosažení dobrého ekologického
potenciálu a dobrého chemického stavu útvar povrchových vod. Vypracování na ízení vlády je
uvedeno jako jedno z opat ení typu C v plánech povodí na období 2016 - 2021.

2. Cíl návrhu na ízení vlády

Cílem p edkládaného návrhu na ízení vlády je sjednotit a závazn stanovit zp sob a kritéria
stanovení minimálního z statkového pr toku (MZP), a to pro pot eby vodoprávních ú ad v rámci
povolení k nakládání s vodami a v souladu s požadavky na umožn ní obecného nakládání
s vodami a s ohledem na ekologické funkce vodních tok a stav/potenciál vodních útvar .

3. Agregované dopady návrhu na ízení vlády

3.1 Dopady na státní rozpo et a ostatní ve ejné rozpo ty: Ano

Ministerstvo životního prost edí - snížení rizika sankcí ze strany EU.

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost R: Ne

3.3 Dopady na podnikatelské prost edí: Ano

Na ízení vlády m že mít vzhledem ke zp ísn ní MZP (z d vodu zohledn ní ekologických funkcí
vodních tok a zabrán ní zhoršení stavu/potenciálu vodních útvar ) p ímý dopad na fyzické
a právnické osoby, jejichž innost vyžaduje povolení k nakládání s vodami, tj. zejména
na vlastníky a provozovatele malých vodních elektráren a event. na odb ratele povrchové vody
(pr mysl, zem d lství atd.).

Odb ry povrchových vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou – neo ekávají se dopady
na odb ratele povrchových vod z nádrží za ú elem dodávky pitné vody. Pro odb ratele
povrchových vod z vodních tok se neo ekávají zásadní dopady, pop ípad lze za spln ní daných
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podmínek využít zn ní p íslušných odstavc návrhu na ízení vlády a stanovit hodnoty MZP podle
t chto odstavc (gesce vodoprávních ú ad ).

Vodní nádrže a soustavy vodních nádrží - pro stanovení hodnot MZP pod vodními díly k akumulaci
vod a soustavami vodních nádrží bylo p i úpravách návrhu na ízení vlády vycházeno z pot eby
zohlednit vodohospodá ské ešení, funkci a ú el nádrže, resp. soustav vodních nádrží (§ 4
odstavec 2 a 3 návrhu na ízení vlády). Zde se tedy žádné negativní dopady neo ekávají. Rovn ž
pro odb ry vody z nádrží i soustav, které jsou sou ástí manipula ního ádu, se neo ekávají
žádné dopady.

Pro vodní nádrže bez rozd leného akumula ního prostoru, které slouží nap . jako rekrea ní
plocha i k chovu ryb i jiných živo ich , musí být zajišt n odtok rovnající se p ítoku, pokud
hodnoty minimálního z statkového pr toku stanovené zp sobem podle § 2 na ízení vlády jsou
v tší než p ítok do vodní nádrže. Pro dobu napoušt ní vodní nádrže stanoví vodoprávní ú ad
hodnoty minimálního z statkového pr toku obdobn . Neo ekávají se zásadní dopady, pop ípad
lze za spln ní daných podmínek využít zn ní p íslušných odstavc návrhu na ízení vlády a
stanovit hodnoty MZP podle t chto odstavc (gesce vodoprávních ú ad ).

Vodní elektrárny - u deriva ních malých vodních elektráren (MVE), které nemají v sou asném
povolení stanoven MZP lze o ekávat dopady v podob snížení výroby o cca 20 %, celková ro ní
ztráta z výroby elekt iny t chto MVE oproti sou asnosti m že init p ibližn 58,6 mil. K .
U deriva ních MVE, které mají v povolení k odb ru povrchových vod stanoven MZP se zásadní
dopady nep edpokládají. Rovn ž jezových malých vodních elektráren se nová úprava nedotkne.

Pr myslová výroba - neo ekávají se dopady na odb ratele povrchových vod z nádrží za ú elem
strategické pr myslové výroby. Pro odb ratele povrchových vod z vodních tok se neo ekávají
zásadní dopady, pop ípad lze za spln ní daných podmínek využít zn ní p íslušných odstavc
návrhu na ízení vlády a stanovit hodnoty MZP podle t chto odstavc (gesce vodoprávních ú ad ).

Vodní turistika - dojde k oživení vodní turistiky (resp. ke zvýšení po tu rekrea ních plavidel
v n kterých d íve nesplavných oblastech). Za p edpokladu oživení vodní turistiky zhruba o 5 %,
by to p edstavovalo zvýšení obratu z vodáckého sportu zhruba o 65 mil. K  ro n .

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano

Zvýšením MZP dojde ke zlepšení „splavn ní“ ek pro vodáky a lze p edpokládat, že tak dojde
k oživení vodní turistiky, která má p ímý dopad na ekonomiku p ilehlých obcí. Ekonomický p ínos
vodní turistiky pro n které regiony je velmi významný a p edstavuje finan ní p ínos do rozpo t
obcí a zam stnanost a pot ebné p íjmy z rozvoje cestovního ruchu v rámci kraje.

3.5 Sociální dopady: Ne

3.6 Dopady na spot ebitele: Ne

3.7 Dopady na životní prost edí: Ano

Zavedení jednotného a závazného zp sobu stanovení MZP ve vodních tocích a pod vzdouvacími
stavbami (jezy, vodní nádrže apod.), bude mít pozitivní vliv na stav vodních útvar , zejména se
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sníží riziko do asného i trvalého zhoršení jejich ekologického stavu, nebo se zohledn ní pot eby
vybraných biologických složek (nap . ryb), kterým je pod odb ry nutno zachovat pot ebný pr tok
pro p ežití juvenilní a adultní populace. Dále dojde ke zlepšení hladinových pom r , a tím
k pozitivnímu ovlivn ní úrovn hladiny podzemní vody.

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a muž : Ne

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne

3.10 Korup ní rizika: Ne

3.11 Dopady na bezpe nost nebo obranu státu: Ne
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1 D vod p edložení a cíle

1.1 Název
Návrh na ízení vlády o zp sobu a kritériích stanovení minimálního z statkového pr toku.

1.2 Definice problému
Stejn jako se m ní hydrologické podmínky a charakteristiky, m ní se i požadavky
na nakládání s vodami a stejn tak i požadavky na ekologickou funkci toku. V sou asné dob
je vodoprávními ú ady jako podklad pro stanovení minimálního z statkového pr toku (MZP)
v povolení k nakládání s vodami využíván metodický pokyn Ministerstva životního prost edí
(dále jen „MŽP“) ke stanovení hodnot minimálních z statkových pr tok ve vodních tocích
z roku 1998. Tento podklad je však pro innost vodoprávních ú ad z hlediska ochrany vod
nevyhovující, a to zejména vzhledem k definici MZP uvedené v § 36 odst. 1 zákona
. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon (vodní zákon). V souladu s platným

zn ním vodního zákona je p i stanovení MZP nutno zohlednit dopad na biologické složky
a dosažení dobrého stavu vodních útvar podle Sm rnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000 ustavující rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní
politiky (dále „Rámcová sm rnice o vodách“) a cíle ochrany vod podle § 23a vodního zákona.
Výpo etní algoritmus ve stávajícím metodickém pokynu byl navržen pro ed ní odpadních vod
pod istírnami odpadních vod a pln nezohled uje ekologické funkce vodních tok .

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Vodní zákon v § 36 odst. 3 stanovuje pov ení k vypracování na ízení vlády ke zp sobu
a kritériím stanovení MZP, nebo dopady jeho stanovení se dotýkají více resort . Zmocn ní
k jeho zpracování je podle § 108 odstavec 3 písmeno a) bod 4 vodního zákona v p sobnosti
MŽP jako úst edního vodoprávního ú adu.

V sou asné dob vodoprávní ú ady vycházejí p i stanovování minimálního z statkového
pr toku z p edm tného metodického pokynu MŽP a nedisponují právn závazným p edpisem,
který by ustanovil jednotný postup pro innost vodoprávních ú ad v oblasti stanovování MZP.

1.4 Identifikace dot ených subjekt
a) Vodoprávní ú ady na úrovni obecních ú ad s rozší enou p sobností a krajských

ú ad , vzhledem k tomu, že

i. vydávají podle § 8 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, ve kterém
stanovují i minimální z statkový pr tok;

ii. v rámci vodoprávního dozoru kontrolují, zda jsou dodržována jimi vydaná
rozhodnutí.

b) Ministerstvo životního prost edí (MŽP) jako úst ední vodoprávní ú ad, který v rámci
vrchního vodoprávního dozoru kontroluje, jak vodoprávní ú ady a eská inspekce
životního prost edí provád jí ustanovení vodního zákona a p edpis podle n ho
vydaných. V rozsahu své p sobnosti podle vodního zákona v rámci vrchního
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vodoprávního dozoru je oprávn no též kontrolovat, jak jsou dodržována ustanovení
vodního zákona a p edpis podle n ho vydaných, jak jsou dodržována rozhodnutí
vodoprávních ú ad , jak jsou pln ny povinnosti vlastník vodních d l, správc vodních
tok a správc povodí.

c) eská inspekce životního prost edí ( IŽP), které p ísluší v rámci vodoprávního
dozoru kontrolovat, jak fyzické nebo právnické osoby dodržují povinnosti stanovené
vodním zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo vodoprávními ú ady
na úseku nakládání s povrchovými vodami, ukládat odstran ní a nápravu zjišt ných
nedostatk , jejich p í in a škodlivých následk , zjistí-li porušení povinností na tomto
úseku, a spolupracovat s vodoprávními ú ady.

d) Fyzické a právnické osoby, jejichž innost vyžaduje povolení k nakládání
s vodami – vlastníci a provozovatelé malých vodních elektráren, odb ratelé povrchové
vody (pr mysl, zem d lství, odb ry pro pitnou vodu atd.), vlastníci a provozovatelé
vodních nádrží.

e) Správci povodí, kte í v rámci své innosti podávají podn ty, návrhy a vyjád ení
vodoprávním ú ad m ve v cech minimálních z statkových pr tok ve vodních tocích.

f) Ministerstvo zem d lství jako úst ední vodoprávní ú ad v otázce manipula ních ád
a správy vodních tok .

1.5 Popis cílového stavu
Cílem provád cího p edpisu je na základ zmocn ní v § 36 v odst. 3 vodního zákona stanovit
jednotný zp sob a kritéria stanovení MZP formou na ízení vlády. Na ízení vlády má tak za cíl
sjednotit a závazn vymezit zp sob a kritéria stanovení MZP vodoprávním ú adem, který
respektuje a vychází ze zn ní Rámcové sm rnice o vodách, z cíl ochrany vod podle § 23a
vodního zákona, cíl stanovených plány povodí podle § 24 vodního zákona a zárove
zohled uje místní podmínky.

1.6 Zhodnocení rizika
V p ípad , že nedojde k legislativní zm n a nebude p ijato na ízení vlády o zp sobu
a kritériích stanovení minimálního z statkového pr toku, nebude spln no zmocn ní dané § 36
odstavec 3 vodního zákona. Zp soby stanovení minimálního z statkového pr toku (MZP)
nebudou jednotné a lze o ekávat, že nebudou vždy napl ovat definici danou vodním zákonem
a zohled ovat ekologické funkce vodního toku. Tím se zvyšuje riziko výskytu situací, p i
kterých m že docházet ke zhoršování, resp. nedostate nému dosahování dobrého stavu
útvar povrchových vod podle Rámcové sm rnice o vodách, zhoršení kvality surové vody
ur ené k výrob pitné vody, zhoršení stavu vodních ekosystém a souvisejících závislých
suchozemských ekosystém . Zachování MZP je t eba z ekologických d vod , a také z d vodu
úbytku povrchové vody vlivem sucha v d sledku klimatických zm n. Extrémní pokles vody
zp sobuje vyschnutí ásti koryta a tedy úhyn vodních živo ich a rostlin, ohrožuje reprodukci
a existenci ryb a snižují se samo isticí schopnosti ek.
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2 Návrh variant ešení

2.1 Varianta 0
Varianta 0 p edpokládá zachování sou asného stavu, tj. nenapln ní zmoc ovacího
ustanovení § 36 vodního zákona k vydání na ízení vlády, které reflektuje požadavky Rámcové
sm rnice o vodách.

2.2 Varianta 1
Varianta 1 p edpokládá vydání nového na ízení vlády o zp sobu a kritériích stanovení
minimálního z statkového pr toku ve vodních tocích (dále také jako „Na ízení vlády“).

Hlavní kritéria, na základ kterých budou vodoprávní ú ady stanovovat minimální z statkové
pr toky, jsou dle navrženého Na ízení vlády:

• regionalizace (rozd lení R na 4 oblasti podle p írodních podmínek);

• sezonalita (hodnota minimálního z statkového pr toku bude prom nná v roce, aby
lépe vystihla p irozený vodní režim);

• zohledn ní dopad na biologické složky, zohledn ní cíl vyplývajících z plán povodí
a místních podmínek.

Dále se p edpokládá, že na Na ízení vlády bude navazovat Metodický pokyn ke zp sobu
a kritériím stanovení minimálního z statkového pr toku a ke stanovení místa a zp sobu
m ení minimálního z statkového pr toku a etnosti p edkládání výsledk  t chto m ení
vodoprávnímu ú adu.

3 Vyhodnocení náklad a p ínos

3.1 Identifikace náklad a p ínos

a) Varianta 0

V sou asné dob se p i stanovení hodnot MZP v povolení k nakládání s vodami postupuje
podle metodického pokynu MŽP ke stanovení hodnot minimálních z statkových pr tok
ve vodních tocích z roku 1998. Tento podklad je však pro innost vodoprávních ú ad
z hlediska ochrany vod zastaralý, a to zejména vzhledem k definici MZP uvedené v § 36 odst.
1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon (vodní zákon). Podle
platného zn ní vodního zákona je p i stanovení MZP nutno zohlednit dopad na biologické
složky a dosažení dobrého stavu vodních útvar podle Sm rnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000 ustavující rámec pro innost Spole enství v oblasti
vodní politiky (dále „Rámcová sm rnice o vodách“) a cíle ochrany vod podle § 23a vodního
zákona. Výpo etní algoritmus pro sm rné hodnoty ve stávajícím metodickém pokynu byl
navržen pro ed ní odpadních vod pod istírnami odpadních vod a pln nezohled uje
ekologické funkce vodních tok .
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Dopady na státní rozpo et a ostatní ve ejné rozpo ty

Zachování sou asného stavu p ináší riziko zhoršení stavu vodních útvar nezohledn ním
ekologických funkcí vodních tok . Hrozí tedy riziko nespln ní environmentálních cíl Rámcové
sm rnice o vodách a p ípadné následné sankce ze strany EU, které by bylo nutné hradit
z rozpo tové kapitoly MŽP.

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost R

Zachování sou asného stavu nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost R.

Dopady na podnikatelské prost edí

V sou asnosti m že docházet nastavením nízkých hodnot MZP (p íp. nedodržováním
stanoveného MZP) k omezení rekrea ní funkce toku. Nap . voda nad n kterými jezy je zcela
využívána MVE na úkor rekreace, ekologie a migrace živo ich . U n kterých deriva ních
elektráren vznikají pod jezy dlouhé úseky eky s minimem vody.

Tento stav má negativní dopady na vodní turistiku, což m že mít p ímý dopad na ekonomiku
p ilehlých obcí. eský svaz kanoist  ( SK VT) spo ítal na základ údaj od p j oven, že se
tomuto sportu v nuje až 670 000 lidí ro n . Obrat z vodáckého sportu je p es 1,3 mld. K .
Vodní turistika živí mnoho podnikatel – p j ovny, cestovní kancelá e, kempy, restaurace,
výrobci vodáckých pot eb. Ekonomický p ínos vodní turistiky pro n které regiony je tedy velmi
významný.

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)

V sou asné dob nejsou ze strany vodoprávních ú ad evidovány konkrétní negativní
p ipomínky ke stanovování hodnot minimálního z statkového pr toku. Zachováním
sou asného stavu se tak nep edpokládají zvýšené negativní dopady na vodoprávní ú ady
a obecn i na územní samosprávné celky.

Jak bylo zmín no výše, sou asný stav má však negativní dopady na vodní turistiku, což m že
mít p ímý dopad na ekonomiku p ilehlých obcí.

Sociální dopady

P i zachování sou asného stavu se nep edpokládají sociální dopady.

Dopady na spot ebitele

P i zachování sou asného stavu se nep edpokládají dopady na spot ebitele.

Dopady na životní prost edí

V sou asné dob je ke zp sobu stanovení MZP ve vodních tocích vodoprávními ú ady
v povolení k nakládání s vodami využíván jako podklad metodický pokyn MŽP ke stanovení
hodnot MZP ve vodních tocích z roku 1998. Tento podklad je v sou asné dob nevyhovující
vzhledem k definici MZP uvedené ve vodním zákon . Metodický pokyn nezakotvuje nutnost
zohlednit p i stanovení MZP dopad na biologické složky a dosažení dobrého stavu útvar
povrchových vod podle Rámcové sm rnice o vodách a cíle ochrany vod podle § 23a vodního
zákona. Na základ sou asných podklad pro rozhodování vodoprávního ú adu tak m že
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docházet ke zhoršení, resp. nedosažení dobrého stavu útvar povrchových vod
a k nep irozené druhové zm n bioty toku.

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a muž

P i zachování sou asného stavu se nep edpokládají dopady ve vztahu k zákazu diskriminace
a ve vztahu k rovnosti žen a muž .

Dopady na výkon státní statistické služby

P i zachování sou asného stavu se nep edpokládají dopady na výkon státní statistické služby.

Korup ní rizika

Zachování sou asného stavu nep edpokládá možný prostor pro korup ní jednání.

Dopady na bezpe nost nebo obranu státu

P i zachování sou asného stavu se nep edpokládají dopady na bezpe nost nebo obranu
státu.

b) Varianta 1

Metoda výpo tu

Na po átku celého p ístupu byly analyzovány výstupy z experimentálních metod
zpracovaných na základ celosv tov uznávané metody „Instream Flow Incremental
Methodology“ (IFIM) a jejího modelového nástroje „Physical Habitat Simulation Software“
(PHABSIM). Tato metoda byla vyvinuta v USA za ú elem zhodnocení a stanovení
z statkových pr tok pod odb ry jako jsou MVE, nádrže a odb ry vody p ímo na vodních
tocích. Metoda je založena na stanovení z statkového pr toku z hlediska pot eb vybraných
biologických složek (nap . ryb), kterým je pod odb ry nutno zachovat pot ebný pr tok
pro p ežití juvenilní a adultní populace.

Tato metoda a p ístup byly v R testovány a na základ dosažených výsledk byl navržen
MZP, který byl následn testován na stovkách vodom rných profil a teprve poté byly
odvozovány výpo etní algoritmy a navrženo regionální rozd lení R.

Jedná se o metodu p edevším hydrologickou, opírající se o výstupy expertní metody (IFIM),
zahrnující biologická hodnocení – na základ pot eb biologických druh je odvozen MZP
vztažený ke standardním hydrologickým charakteristikám (hodnoty m-denního pr toku).

Stanovení algoritm pro výpo et hodnot MZP je založeno na n kolika kritériích. Jedním
z kritérií je rozd lení území R podle parametru K99 do ty oblastí (K99 je pom r mezi pr tokem
Q99% a pr tokem Qa, p i emž Q99% je pr m rný denní pr tok v profilu vodního toku, který byl
dosažen nebo p ekro en v dlouhodobém pr m ru pro 99% dní v referen ním období a Qa je
dlouhodobý pr m rný pr tok v profilu vodního toku). Dalšími kritérii jsou sezonalita a výše
uvedené zohledn ní dopad na biologické složky.

Sezonalita je zohledn na stanovením alespo dvou hodnot MZP pro hlavní a jarní sezónu -
minimáln jedna hodnota MZP se stanoví pro hlavní sezónu a jedna hodnota MZP pro jarní
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sezónu. Rozdílné algoritmy pro hlavní a jarní sezónu vycházejí ze zohledn ní p irozeného
vodního režimu (zvýšení vodnosti tok v jarních m sících) a ze zohledn ní pot eb akvatických
spole enstev - stanovení jarní sezóny pro období migrace i reprodukce.

Jarní období lze posunout nebo prodloužit. Prodloužení jarní sezóny, nejvýše však o jeden
m síc, bylo stanoveno mimo jiné proto, že v horských lokalitách je jarní období s dostatkem
vody posunuto, a tím je posunuta i jarní migrace vodních živo ich . Na základ konzultací
s orgány ochrany p írody je žádoucí umožnit prodloužení jarní sezóny z d vodu r zn
dlouhých období migrace i reprodukce r zných akvatických spole enstev (st evle, ostroretka
apod.). Posunutí i prodloužení je v gesci vodoprávních ú ad na základ  místních podmínek
a stanovisek orgán ochrany p írody v rámci správního ízení.

V navržených algoritmech pro výpo et hodnot MZP je zapracován interval koeficientu K z toho
d vodu, aby vodoprávní ú ady m ly možnost za zachování podmínek p íznivých
pro ekologické funkce vodního toku (zohledn ní délky ovlivn ného úseku, velikosti ovlivn ní
pr toku, typu odb ru, délky trvání odb ru v roce, morfologie vodního toku) p ípadn snížit
hodnotu MZP oproti tabulce v p íloze 3 návrhu na ízení vlády. Algoritmy pro výpo et MZP jsou
stanoveny tak, aby i za aplikace nejnižšího koeficientu K – 0,9 byly v souladu s definicí § 36
odstavec 1 zákona – umožn ní obecného nakládání s vodami, jakož i ekologické funkce
vodního toku, p i emž umož ují zohledn ní pot eb vybraných biologických složek (nap . ryb).
Pokud by byl koeficient K stanoven na nižší hodnotu, došlo by k negativnímu ovlivn ní
životních podmínek pro jednotlivé biologické složky. Výpo et hodnot MZP vychází z hodnot
pr tok ovlivn ných z nového referen ního období HMÚ 1981-2010. Ovlivn né
(pozorované) pr toky v sou asné dob charakterizují stávající režim pr tok ve vodních tocích
lépe než pr toky odovlivn né. Dále jedním z rozhodujících faktor , pro bylo pro výpo et MZP
použito toto referen ní období, je neexistence katastru m-denních vod (odovlivn ných,
p irozených) pr tok v rámci HMÚ. HMÚ vždy poskytoval a poskytuje M-denní pr toky,
které vycházejí z pozorovaných hodnot pr tok .

Charakter nakládání s vodami je zohledn n rozd lením zp sob stanovení hodnot MZP
v návrhu na ízení vlády na stanovení hodnot MZP pod odb ry vody z toku, na stanovení
hodnot MZP pod jezovými elektrárnami a na stanovení hodnot MZP pod nádržemi.

Návrh na ízení vlády umož uje vodoprávnímu ú adu za dodržení daných podmínek stanovit
hodnotu MZP nižší než podle algoritm uvedených v p íloze 3 návrhu na ízení vlády, resp.
za zohledn ní zn ní § 2 odstavec 2, rovn ž umož uje vodoprávnímu ú adu za dodržení
daných podmínek stanovit hodnoty minimálního z statkového pr toku vyšší, než je uvedeno
v p íloze 3 návrhu na ízení vlády. P i stanovení hodnot MZP pod nádržemi nebo
pod soustavami vodních nádrží bude možno zohlednit vodohospodá ské ešení nádrže, resp.
soustav a její funkci a ú el.

Dopady na státní rozpo et a ostatní ve ejné rozpo ty

Varianta 1 vydání Na ízení vlády p edpokládá, že MŽP vydá metodický pokyn, ve kterém bude
podrobn objasn n postup p i stanovení minimálního z statkového pr toku a rovn ž postup
p i ur ení zp sobu a míst m ení minimálního z statkového pr toku. Administrativní
a p ípadné další náklady MŽP na vydání metodického pokynu k p edm tnému Na ízení vlády
budou pokryty v rámci sou asné agendy MŽP. Do algoritmu webové aplikace, která má za cíl
usnadnit vodoprávním ú ad m výpo et hodnot minimálního z statkového pr toku vodoprávní
ú ady dosadí konkrétní ísla a výstupem bude orienta ní hodnota minimálního z statkového
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pr toku. Provoz této webové aplikace bude rovn ž zajiš ován v rámci sou asné agendy MŽP
bez dodate ných finan ních požadavk na státní a ostatní ve ejné rozpo ty.

Variantou 1 je také sníženo riziko zhoršení stavu vodních útvar vlivem nejednotného
stanovování minimálního z statkového pr toku a nezohledn ní ekologických funkcí vodních
tok . Zárove je tak sníženo riziko nespln ní environmentálních cíl Rámcové sm rnice
o vodách a následné sankce ze strany EU, které by bylo nutno hradit z rozpo tové kapitoly
MŽP.

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost R

Varianta 1 nep edpokládá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost.

Dopady na podnikatelské prost edí

Na ízení vlády se týká fyzických a právnických osob, jejichž innost vyžaduje povolení
k nakládání s vodami – tj. zejména na vlastníky a provozovatele malých vodních elektráren,
odb ratele povrchové vody (pr mysl, zem d lství, pitná voda atd.), vlastníky a provozovatele
vodních nádrží. Všechny tyto dot ené subjekty však již v sou asné dob mají na základ
povolení k nakládání s vodami povinnost dodržovat minimální z statkový pr tok na vodním
toku.

Pro nová povolení a pro n která stávající povolení k nakládání s vodami bude platit nový
zp sob stanovení hodnot MZP. V ur itém asovém horizontu by m lo dojít v rámci
p ehodnocení (prodloužení) ásti povolení nakládání s vodami k postupnému p echodu
na kritéria stanovení MZP požadovaná v novém na ízení vlády. Nový p ístup zavádí více
hydrologických charakteristik než stávající Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP z roku
1998. Do výpo tu jsou zahrnuty hodnoty pr tok  Q355d, Q330d a Qa. Algoritmy pro výpo et MZP
jsou stanoveny tak, aby byly v souladu s definicí § 36 odstavec 1, kde je zohledn no umožn ní
obecného nakládání s vodami, jakož i ekologické funkce vodního toku.

Oproti stávajícímu metodickému pokynu odboru ochrany vod MŽP z roku 1998 došlo v návrhu
na ízení vlády k t mto zm nám hodnot MZP pro hlavní sezónu:

Oblast 1 - snížení v pr m ru o 15%

Oblast 2 - zvýšení v pr m ru o 17%

Oblast 3 - zvýšení v pr m ru o 8%

Oblast 4 - zvýšení v pr m ru o 17%

V p ípad  jarní sezóny se jedná o zvýšení hodnoty MZP u všech ty oblastí o 18 -25%.

Ve svém d sledku tak návrh m že vést k omezení výroby s dopadem na ekonomiku daného
podniku, a to jak p i odb rech povrchové vody, tak i v p ípad provozovatel vodních
elektráren.

Na ízení vlády p edpokládá, že nový zp sob stanovení hodnot MZP bude uplatn n na nová
povolení k nakládání s vodami (tj. nová vodní díla). V ízeních o povolení k nakládání
s vodami, která byla zahájena p ede dnem nabytí ú innosti tohoto na ízení, se p i stanovení
hodnot minimálního z statkového pr toku bude postupovat podle dosavadních právních
p edpis . Ani povolení vydaná do doby nabytí ú innosti toho na ízení vlády nebudou
na ízením vlády dot ena. Vodoprávní ú ad je oprávn n z moci ú ední platná povolení



12

k nakládání s vodami zm nit nebo zrušit pouze z d vod stanovených v § 12 vodního zákona,
a to pouze výjime n za spln ní zákonem stanovených podmínek v jednotlivých a
prokazateln od vodn ných p ípadech.

V zá í roku 2018 prob hlo bilaterální jednání s Evropskou komisí k implementaci Sm rnice
o stanovištích. Ze záv r mimo jiné vyplynulo, že z d vodu významného vlivu malých vodních
elektráren na životní prost edí doporu ila Komise, aby eská republika p ijala strategický
p ístup k povolením k nakládání s vodami a postupn je posoudila, aby zjistila, zda jsou
pot ebné úpravy stávajících povolení. Pokud je povolení vydáváno na dlouhou dobu, vyzvala
Komise k pravidelné aktualizaci a úpravám (s ohledem nap . na hodnoty MZP).

Pro zmírn ní dopad pro n které ú ely využití umož uje návrh na ízení vlády vodoprávnímu
ú adu za dodržení daných podmínek stanovit hodnotu MZP nižší než podle algoritm
uvedených v p íloze 3 návrhu na ízení vlády, resp. za zohledn ní zn ní § 2 odstavec 2 návrhu
na ízení vlády a to v § 5 návrhu na ízení vlády. P i stanovení hodnot MZP pod nádržemi nebo
pod soustavami vodních nádrží bude možno zohlednit vodohospodá ské ešení nádrže a její
funkci a ú el.

Pro lepší orientaci bylo hodnocení zm n v návrhu na ízení vlády pro nakládání s vodami
rozd leno dle ú elu odb r povrchových vod do n kolika podkapitol:

1. zásobování pitnou vodou

2. vodní nádrže, vodohospodá ské soustavy a rybníky

3. elektrárenský a teplárenský pr mysl

• vodní elektrárny

4. pr myslová výroba

• t žební pr mysl

• potraviná ský pr mysl

• ostatní pr mysl

5. zem d lství

• závlahy

6. vodní turistika

Pro ú ely zhodnocení dopad navrhovaného zvýšení MZP byla provedena analýza ro ních
odb r povrchových vod a jejich porovnání s povoleným odb rem vody u více než 300
subjekt z celé R. Data použitá pro analýzu byla stažena ze stránek eagri1. V tabulkách níže
jsou uvedeny pr m rné a mediánové hodnoty u jednotlivých typ odb r povrchových vod
a procentuální míra skute ného využití odb r povrchových vod z povoleného množství.

1 http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html
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1. Odb ry povrchových vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou

Pro ú ely dodávky pitné vody bylo analyzováno celkem 76 subjekt  (vodovod ) z celé R.

Tabulka 1: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u vodovod

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 6 349 642 5,4 – 165 600

Skute n odebrané množství v roce
2017 (tis.m3) 2 821 152 2,6 – 90 237

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 43,1 44,5 1,8 – 92,5

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování

Z výše uvedeného porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod
u vybraných vodovod (viz tab. 1) je z ejmé, že využití množství odebrané povrchové vody
stanovené v povolení iní v pr m ru pouze 43 %. Z toho lze usuzovat, že pokud dojde
k navýšení hodnot MZP pro hlavní sezónu u n kterých oblastí v pr m ru až o 17 % oproti
stávajícímu metodickému pokynu odboru ochrany vod MŽP a v pr m ru až o 25 % pro jarní
sezónu, nedojde k omezení odb r povrchových vod pro ú ely dodávky pitné vody.
Na základ výše uvedených údaj se tedy neo ekává dopad na odb ratele povrchových
vod za ú elem dodávky pitné vody.

Pokud by p ece jen došlo u n kterého subjektu zásobujícího obyvatele pitnou vodou
k navýšení MZP na míru, kdy by bylo nutné omezit dodávky pitné vody (p estože se
p edkladatel na základ výše uvedeného hodnocení domnívá, že k takovým p ípad m
docházet nebude), lze využít výjimku pro pot eby strategických odb ratel povrchových vod
pro zásobování obyvatel pitnou vodou dle § 5 návrhu na ízení vlády. Návrh na ízení umož uje
vodoprávnímu ú adu za spln ní daných podmínek stanovit hodnotu MZP nižší než podle
vzorc uvedených v p íloze 3, resp. za zohledn ní § 2 odstavec 2 návrhu na ízení vlády.

Domníváme se, že díky tomuto ustanovení by tato úprava nem la mít u nových povolení
k nakládání s vodami a u povolení, která budou m n na, zásadní negativní dopady
na schopnost zajiš ovat ve ejnou službu dodávky pitné vody. Výše uvedené se týká odb r
pro zásobování obyvatel pitnou vodou z tok .

Strategické odb ry z nádrží pro zásobování obyvatel pitnou vodou, které jsou sou ástí
manipula ního ádu, eší § 4 odstavec 2 a 3 návrhu na ízení vlády. V p ípad sucha nebo je-
li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, má vodoprávní ú ad možnost použít zn ní § 6
návrhu na ízení vlády, p i emž tato možnost vyplývá i z § 109 vodního zákona.

Co se tý e opat ení ze strany státu v této oblasti, MŽP spolu se Státním fondem životního
prost edí R v sou asné dob nabízí dotaci až 3 miliony korun na pr zkum, posílení
a vybudování nových zdroj pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale
i povrchové zdroje, a zcela nov také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunk ních
p ivad pitné vody. Obce a m sta mají k dispozici celkem 600 milion korun z Národního
programu Životní prost edí.

2. Vodní nádrže, soustavy vodních nádrží a rybníky
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Pro stanovení hodnot MZP pod vodními díly k akumulaci vod a pod vodohospodá skými
soustavami bylo p i úpravách návrhu na ízení vlády vycházeno z pot eby zohlednit
vodohospodá ské ešení, funkci a ú el nádrže (§ 4 odstavec 2 a 3 návrhu na ízení vlády). Pro
vodní nádrže, jejichž vodohospodá ské ešení napl uje požadavky SN 75 2405
Vodohospodá ské ešení vodních nádrží, je oprávn n vodoprávní ú ad stanovit hodnoty
minimálního z statkového pr toku odchyln od zp sobu uvedeného v § 2 (tabulka algoritm
v p íloze . 3 na ízení vlády a další ustanovení), je-li to nezbytné pro zajišt ní funkce a ú elu
vodní nádrže. To platí i v p ípad , že vodní nádrž plní funkci nadlepšování pr tok do ur itého
profilu vodního toku pod vodní nádrží a minimální z statkový pr tok v tomto profilu je rovn ž
sou ástí vodohospodá ského ešení vodní nádrže. Pro stanovení hodnot minimálního
z statkového pr toku v rámci vodohospodá ských soustav se použije výše uvedené zn ní
obdobn .

Tímto zp sobem bude výše hodnot MZP ešena jak s ohledem na ostatní ú ely nádrže, tak
na efektivní zajišt ní vlastního MZP z hlediska jeho výše a zabezpe enosti. V p ípad ešení
vodohospodá ských soustav bude ešen MZP ve všech relevantních profilech soustavy op t
z hlediska jeho efektivního zajišt ní z hlediska jeho výše i zabezpe enosti, a také
exponovanosti místa.

• Strategické odb ry z nádrží

Strategické odb ry z nádrží (odb ry pro pitnou vodu, pr mysl, zem d lství), které jsou
sou ástí manipula ního ádu, budou tímto zp sobem rovn ž zajišt ny. Zm ny hodnot MZP
podle § 2 na ízení vlády oproti stávajícímu metodickému pokynu by se tedy po posouzení
vodoprávním ú adem ani odb r z nádrží nem ly dotknout.

• Rybníky

Hodnoty MZP pod ostatními nádržemi, které nespl ují požadavky SN 75 2405
Vodohospodá ské ešení vodních nádrží, jsou nov uvedeny v § 4 odstavec 4 návrhu na ízení
vlády. Pro tyto vodní nádrže, které slouží nap . jako rekrea ní plocha i k chovu ryb, vodní
dr beže a jiných živo ich , musí být zajišt n odtok rovnající se p ítoku, pokud hodnoty
minimálního z statkového pr toku stanovené zp sobem podle § 2 na ízení vlády jsou v tší
než p ítok do vodní nádrže. Pro dobu napoušt ní vodní nádrže stanoví vodoprávní ú ad
hodnoty minimálního z statkového pr toku obdobn .

Následující tabulka ukazuje srovnání hodnot MZP dle p vodního metodického pokynu a dle
nového algoritmu, a dále MZP stanovené v povolení k nakládání s vodami u 9 vybraných
rybník .
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Tabulka 2: Porovnání hodnot MZP stanovených podle p vodního metodického pokynu a podle
nového algoritmu u n kolika vybraných rybník

Kraj
Název rybníku/

vodní tok

Minimální z statkový pr tok (MZP)

Hodnoty
v povolení
k nakládání
s vodami

[m3/s]

Hodnoty dle
p vodního

metodického
pokynu
(sm rné

hodnoty) [m3/s]

Hodnoty dle
nového

algoritmu pro
hlavní sezónu*

[m3/s]

Pardubický/k. ú. 
Lipoltice

Ne as/Lipoltická
svodnice

0,005
(p i napoušt ní)

0,0022 0,0019

Jihomoravský Nesyt/V elínek 0,003 (Q364) 0,022 0,019

Jihomoravský Mlýnský/V elínek 0,003 (Q364) 0,023 0,020

Jiho eský Svin tický
zadní/bezejmenný tok 0,0005 0,0017 0,0017

Jiho eský

Horusický
rybník/Bošilecký potok,
Bukovský potok, Zlatá
stoka, Svodnice

0,012 0,03 0,03

St edo eský Na Zájerku/p ítok
Výrovky 0,0005 0,0025 0,002

St edo eský  P ebozy/Be várka 0,039 (Q330) 0,039 0,03

Královéhradecký Šlégl/levostranný p ítok
K inického potoka 0,0022 0,0028 0,0019

Vyso ina Hrachovec
dolní/Jevišovka nepožaduje se 0,0007 0,0006

* Výpo et MZP dle nového algoritmu pro hlavní sezónu za aplikace dolní hranice intervalu K

Z tabulky 2 vyplývá, že u všech sledovaných rybník dojde p i aplikaci nového algoritmu
pro výpo et MZP k zachování sou asných hodnot MZP, pop . dojde k jejich mírnému snížení.

V tabulce níže je uvedeno porovnání povoleného a skute n odebraného množství
povrchových vod u 8 rybník (nízký po et analyzovaných rybník je dán faktem, že mnoho
z nich nemá v povolení stanovené hodnoty MZP).

Tabulka 3: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u rybník

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 2 469 1 244 50,5 – 10 000

Skute n odebrané množství
v roce 2017 (tis.m3) 1 891 475 39,5 – 7 550

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 70,5 76,6 36,7 – 98,9

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování
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Na základ provedené analýzy (viz tab. 3) je z ejmé, že u rybník iní využití množství
odebrané povrchové vody stanovené v povolení v pr m ru 71 %. Z tabulky 2 a 3 tedy vyplývá,
že aplikací nového algoritmu pro výpo et hodnot MZP nedojde k zásadní zm n sou asného
stavu pro rybníky a tudíž nedojde k narušení produk ních ani ekologických funkcí rybník .
Pop ípad lze využít zn ní § 5 na ízení vlády - pokud funkce konkrétní nádrže i hospoda ení
na ní spl uje podmínky uvedené v § 5 na ízení vlády, je vodoprávní ú ad oprávn n stanovit
hodnotu MZP až na úrove  Q355d.

V p ípad nových nádrží se p edpokládá, že p izp sobí zp sob hospoda ení a fungování
nádrže platné legislativ .

3. Elektrárenský a teplárenský pr mysl

Následující tabulka ukazuje srovnání hodnot MZP dle p vodního metodického pokynu a dle
nového algoritmu, a dále MZP stanovené v povolení k nakládání s vodami u 9 vybraných
podnik elektrárenského a teplárenského pr myslu.

Tabulka 4: Porovnání hodnot MZP stanovených podle p vodního metodického pokynu a podle
nového algoritmu u n kolika vybraných podnik elektrárenského a teplárenského pr myslu

Kraj Podnik/vodní tok

Minimální z statkový pr tok (MZP)

Hodnoty
stanovené
v povolení
k nakládání
s vodami

[m3/s]

Hodnoty dle
p vodního

metodického
pokynu
(sm rné
hodnoty)

[m3/s]

Hodnoty*
dle

nového
algoritmu

[m3/s]

 Rozdíl
hodnot MZP**

dle nového
výpo tu

v porovnání
s p vodním

[%]

Karlovarský

Sokolovská
uhelná, a.s.
(povrchový
d l)/Oh e

2,97 5,838 2,335 – 60

Karlovarský
Ostrovská
teplárenská,
a.s./Byst ice

0,325 0,221 0,412 86

Zlínský
Alpiq Generation
s.r.o. (elektrárna a 
teplárna/D evnice

0,266 0,107 0,31 190

Zlínský
Alpiq Generation
s.r.o. (elektrárna a 
teplárna/D evnice

0,2445 0,107 0,31 190

St edo eský

SKO-ENERGO,
s.r.o. (elektrárna
pro Škoda
auto)/Jizera

4,21 5,992 5,557 - 7 
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Plze ský
Plze ská
teplárenská,
a.s./Mže

1,250 1,265 2,357 86

Jihomoravský

Elektrárna
Hodonín/M stské
rameno eky
Moravy

nestanoveno 6,705 11,162 66

Pardubický Elektrárna
Opatovice/Labe 5,0 13,05 11,254 -14

Olomoucký
Veolia
Energie,a.s.
(teplárna)/Morava

5,17 4,665 5,531 19

* Výpo et MZP dle nového algoritmu pro hlavní sezónu za aplikace dolní hranice intervalu K
** záporná hodnota znamená pokles hodnot oproti sou asnému stavu, kladná hodnota znamená nár st
hodnot MZP

Z tabulky 4 vyplývá, že p i aplikaci nového algoritmu pro výpo et MZP dojde ve v tšin  p ípad
sledovaných elektráren a tepláren k navýšení MZP oproti hodnotám stanoveným
dle p vodního metodického pokynu, a to o cca 20 až 190 %.

Pro ú ely zhodnocení dopad na ízení na elektrárny a teplárny bylo dále analyzováno celkem
27 subjekt (uhelné a jaderné elektrárny a teplárny) z celé R. V tabulce níže jsou uvedeny
pr m rné a mediánové hodnoty u odb r povrchových vod vybraných elektráren a tepláren
a procentuální míra skute ného využití odb r povrchových vod z povoleného množství.

Tabulka 5: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u elektráren (uhelných a jaderných) a tepláren

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 31 268 4 750 10,0 – 298 000

Skute n odebrané množství
v roce 2017 (tis.m3) 12 680 1 201 1,9 – 121 672,5

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 25,8 38,0 0,4 – 83,6

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování

Z výše uvedeného porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod
u vybraných elektráren a tepláren (viz tab. 5) je z ejmé, že využití množství odebrané
povrchové vody stanovené v povolení iní v pr m ru pouze 26 %, mediánová hodnota je
38 %. Dle nového výpo tu by tedy MZP musel vzr st 3x až 4x, aby navýšení MZP nad hodnoty
uvedené ve stávajících povoleních k nakládání s vodami m lo negativní dopady oproti
sou asnému stavu. Z tabulky 4 vyplývá, že u v tšiny zkoumaných subjekt dojde k navýšení
MZP dle nového výpo tu max. o 100 %. Pouze u elektrárny Alpiq Generation se hodnoty
MZP dle nového výpo tu navýšily tém 2x, avšak oproti hodnotám MZP stanovených
v povolení dochází k nár stu pouze o 17 - 27 %. Z toho lze usuzovat, že a koli dojde ve v tšin
p ípad k navýšení hodnot MZP oproti stávajícímu metodickému pokynu odboru ochrany vod
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MŽP, nedojde k omezení odb r povrchových vod u žádné ze sledovaných elektráren
a tepláren.

Na základ výše uvedených údaj se tedy neo ekává zásadní dopad na odb ratele
povrchových vod za ú elem dodávky elektrické energie a dodávek do teplovodní
soustavy.

• Vodní elektrárny

Energie získávaná z vodních tok není v bilanci naší energetiky zdaleka rozhodující, ani p íliš
výrazná, z stává však jejím velmi cenným obnovitelným zdrojem. Vodní elektrárny se
na celkovém instalovaném výkonu v R podílejí zhruba 17% a na výrob necelými 4%.

Graf 1: Výroba elekt iny z vodních elektráren v letech 2003 až 2017

Zdroj: ERÚ

Z grafu výše je patrné, že v letech 2014 až 2017 došlo k znatelnému úbytku výroby elekt iny
z vodních elektráren, a to z d vodu dopadu zm n klimatu (úbytku povrchové vody vlivem
sucha).

Velké vodní elektrárny

Velké vodní elektrárny (s výkonem nad 10 MW) jsou obvykle spojeny s vodními díly
(p ehradami), které jsou projektovány pro nadlepšování pr tok na ekách, a proto odtok vody
z p ehrad obvykle mnohonásobn  p evyšuje stanovené MZP. Z toho d vodu nebude mít
navýšení MZP dopady na výrobu elekt iny z velkých vodních elektráren.



19

Malé vodní elektrárny

Zhruba polovina vyrobené elekt iny z vodních elektráren je vyrobena v kategorii malých
vodních elektráren (MVE) s výkonem od 1 kW do 10 MW. V sou asné dob je v R evidováno
1 572 MVE, které v roce 2017 vyrobily celkem 1 062 GWh elekt iny, p i emž dodávky elekt iny
do ES inily 989 GWH (viz tab. 6).

Tabulka 6: Výroba elekt iny z vodních elektráren v R v roce 2017

Vodní elektrárny -

velikostní len ní

Celkový
instalovaný
výkon (MWe)

Výroba
elekt iny brutto

(MWh)

Výroba
elekt iny netto

(MWh)

Dodávky
elekt iny do ES

(MWh)

Do 1 MW 156,7 511 326,3 505 392,3 466 620,6

Od 1 MW v . do 10 MW 183,2 551 153,2 543 166,9 522 192,3

MVE celkem 339,9 1 062 479,5 1 048 559,2 988 812,9

Od 10 MW v etn 752,8 806 985,3 803 352,7 792 785,5

Celkem vodní elektrárny 1 092,7 1 869 464,8 1 851 912,0 1 781 598,4

Zdroj: ERÚ, 2017

Technicky využitelný potenciál ek R iní 3 380 GWh/rok. Z toho potenciál využitelný v MVE
je 1 570 GWh/rok. Dnes využitý potenciál v MVE je málo p es 50 %, i když zbývající menší
ást potenciálu má již mén vhodné hydrologické podmínky. Dle studií je v R možno postavit

ješt cca 200 MVE. Nástrojem pro plánování investic podnikatel v p ípad malých vodních
elektráren m že být projekt „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska
p írodního potenciálu vodních tok jako energetického zdroje" umíst ný na stránkách MŽP.
Výstupy projektu jsou metodika „Zásady navrhování MVE na malých, st edních a velkých
tocích s ohledem na zachování ekologické rovnováhy toku a minimálních z statkových
pr tok , v etn zhodnocení ekonomické efektivnosti“, databáze p í ných p ekážek na vodních
tocích s existujícím nebo nevyužitým hydroenergetickým potenciálem a mapa znázor ující
sou asný stav využití hydroenergetického potenciálu MVE a disponibilní potenciál tok .

Problémem u MVE je fakt, že n které z nich mají MZP stanoven historicky p íliš nízko nebo
nemají MZP stanoven v bec, což neodpovídá sou asným požadavk m na ekologické funkce
vodních tok (resp. na ekologickou rovnováhu toku). Doba povolení t chto MVE nem že být
kratší než 30 let, asto m že být stanovena na dobu životnosti elektrárny. Z d vodu sjednocení
podmínek pro všechny MVE, z ekologických d vod , a také z d vodu úbytku povrchové vody
vlivem klimatických zm n je t eba stanovit MZP u všech vodních elektráren a zajistit, aby byly
stanovené MZP dodržovány.

Z pohledu ochrany p írody je zcela zásadní, aby byly MZP zachovávány, a to zejména, pokud
povrchových vod ubývá vlivem sucha. Extrémní pokles vody zp sobuje vyschnutí ásti koryta
a tedy úhyn vodních živo ich a rostlin, ohrožuje reprodukci a existenci ryb a snižují se
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samo isticí schopnosti ek. Snížený pr tok vody zp sobuje také adu problém  p i sportovním
využití ob an .

V poslední dob ale dochází k tomu, že voda nad n kterými jezy je zcela využívána MVE
na úkor rekreace, ekologie a migrace živo ich . Výsledky kontrol inspektor z IŽP z odd lení
ochrany vod ukázaly, že nej ast jším zjišt ným proh eškem provozovatel MVE je práv
nedodržení stanoveného MZP. Za poslední ty i roky inspekce zkontrolovala tém 500
provozoven MVE a uložila 66 pokut za více než 1,9 milionu korun.

Tabulka 7: Po ty zkontrolovaných MVE, po ty ízení o ud lení pokuty nebo uložení
nápravných opat ení a výše pokut ud lených eskou inspekcí životního prost edí v letech
2015 - 2018

Rok 1Po et
zkontrolovaných

MVE

2Po et
zahájených

ízení o
pokut nebo

o uložení
nápravného

opat ení

3Po et rozhodnutí s 
nabytím právní moci

v daném roce

4Celková výše
pokut (K )

2015 146 31 19 660 000

2016 93 26 27 * 691 000

2017 111 12 9 335 000

2018 143 15 13 305 000

celkem 493 84 68 1 991 000
Zdroj: IŽP

Legenda:

1. Po et zkontrolovaných MVE – vždy v období od 1.1. do 31.12. p íslušného roku.
2. Po et zahájených ízení o pokut nebo uložení nápravného opat ení - íslo = po et zahájených

ízení vzešlých z kontrol v daném roce + ízení, která byla zahájena na základ kontroly
provedené v p edchozím období.

3. Po et rozhodnutí s nabytím právní moci v daném roce – íslo = po et rozhodnutí vzešlých ze
zahájených ízení v daném roce a z ízení, která byla zahájena v roce p edchozím, a která
v daném roce nabyla právní moci.

4. Celková výše pokut (K ) – íslo = pokuty, které v daném roce nabyly právní moci.

Poznámka: z 84 zahájených správních ízení bylo 7 ízení zastaveno, 2 rozhodnutí jsou postoupena
soudu a 7 ízení není dosud ukon eno, proto nejsou zahrnuta do po tu rozhodnutí v právní moci.

*v roce 2016 nabylo právní moci 25 ízení o pokut  a 2 ízení o uložení opat ení k náprav .

Jezové vodní elektrárny
V p ípad jezových malých vodních elektráren, kdy se voda navrací do toku bezprost edn
pod jezem, musí být v prvé ad zajišt na migra ní pr chodnost p ípadného rybího p echodu
a dále vodní sloupec p epadající p es hranu jezové konstrukce, pokud je nutné zajišt ní
p epadu vody. Pr tok nad jezem se tedy rozd lí mezi tyto dva požadavky. Hodnoty MZP
nebudou nijak dot eny.



21

Deriva ní vodní elektrárny
Pro ú ely zhodnocení dopad navrhovaného zm ny výpo tu MZP na deriva ní MVE byla
provedena analýza tém 400 deriva ních MVE. Podkladem pro hodnocení byla data
o instalovaném výkonu, ro ní výrob elekt iny, ro ních výnosech z prodeje elekt iny u MVE
získaná od OTE, a.s., a dále „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska
p írodního potenciálu vodních tok  jako energetického zdroje".

Ve výše zmín ném projektu „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska
p írodního potenciálu vodních tok jako energetického zdroje" je v p íloze 4 „Tabulka Malých
vodních elektráren ešených v analýzách projektu“ uvedeno celkem 434 deriva ních malých
vodních elektráren. U 230 z nich je ve sloupci MZP uvedena 0 nebo je kolonka proškrtnuta,
p i emž podle autor byla hodnota MZP zjišt na z povolení k nakládání s vodami. Celkem
tedy u 53 % deriva ních malých vodních elektráren z této tabulky není hodnota MZP
stanovena nebo je stanovena jako nulová, což je alarmující údaj.

Následující tabulka ukazuje srovnání hodnot MZP dle p vodního metodického pokynu a dle
nového algoritmu, a dále MZP stanovené v povolení k nakládání s vodami u n kolika
vybraných MVE s nulovým a nenulovým MZP stanoveným v povolení k nakládání s vodami.

Tabulka 8: Porovnání hodnot MZP stanovených podle p vodního metodického pokynu a podle
nového algoritmu u n kolika vybraných MVE

Kraj Název MVE/vodní
tok

Minimální z statkový pr tok (MZP)

Hodnoty
stanovené
v povolení
k nakládání
s vodami

[m3/s]

Hodnoty dle
p vodního

metodického
pokynu
(sm rné
hodnoty)

[m3/s]

Hodnoty*
dle

nového
algoritmu

[m3/s]

Rozdíl
hodnot

MZP** dle
nového
výpo tu

v porovnání
s p vodním

[%]

Hodnota MZP v povolení k nakládání s vodami = 0 

Plze ský erný Mlýn/Mže 0,0 0,913 0,82 2,9

St edo eský Spálený Mlýn
er any/Sázava 0,0 3,39 3,49 -18,9

Liberecký Poniklá/Jizera 0,0 1,59 1,29 -21,6

Jiho eský Blanice/Blanice 0,0 0,74 0,58 -3,6

Moravskoslezský Frýdlant nad
Ostravicí/Ostravice 0,0

0,55 0,53
21,1

Ústecký Želina/Oh e 0,0 5,63 6,82 -14,3

Jiho eský Malše U nažidel 0,0 0,42 0,36 -3,9
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Vyso ina Pekelský
Mlýn/Jihlava 0,0 0,51 0,49 -36,9

Jihomoravský Bora /Svratka 0,0 1,95 1,23 -6,4

Olomoucký Slezan Frýdek-
Místek/Morava 0,0 0,47 0,44 2,9

Hodnota MZP v povolení k nakládání s vodami > 0

Královéhradecký Temný D l/Úpa 0,57 0,63 0,56 -11,1

Plze ský Sedlecké
rybníky/Úslava 0,51 0,57 0,56 -1,8

Olomoucký ervený
potok/Morava 0,46 0,26 0,21 -19,2

Liberecký Benešov/Jizera 2,36 2,21 1,87 -15,4

Karlovarský Cheb/Oh e 0,97 1,51 1,47 -2,6

Jiho eský Nažidla/Malše 0,24 0,42 0,36 -14,3

Jihomoravský
KD Turbo

Technics, spol.
s r.o./Svitava

0,78 0,9 0,7 -22,2

St edo eský Habrkovice/Doubra
va 0,37 0,45 0,45 0

* MZP stanovený podle nového algoritmu* pro hlavní sezónu, za aplikace dolní hranice intervalu K
** záporná hodnota znamená pokles hodnot oproti sou asnému stavu, kladná hodnota znamená nár st
hodnot MZP

Z tabulky 8 vyplývá, že p i aplikaci nového algoritmu pro výpo et MZP dojde u v tšiny
sledovaných MVE k poklesu MZP oproti hodnotám vypo teným dle p vodního metodického
pokynu, a to v pr m ru o 10 %. Z výše uvedeného vyplývá, že aplikace nového algoritmu by
nem la mít dopad na MVE, které mají v povolení stanoven nenulový MZP. P edpokládáme,
že toto na ízení bude mít negativní dopad pouze na deriva ní MVE, které mají v povolení
stanoven nulový MZP.

Pro ú ely zhodnocení dopad na ízení vlády na deriva ní MVE byla z dostupných údaj
provedena analýza tém 400 deriva ních MVE, kde byl zhodnocen instalovaný výkon, výroba
elekt iny za rok 2018, ro ní výnosy z prodeje elekt iny (formou zelených bonus i výkupní
ceny). Tento vzorek byl vztažen na celkové množství deriva ních MVE a odhadnuty ztráty
zisku z výroby elekt iny p i navýšení MZP v povolení z nulového MZP na hodnotu dle nového
výpo tu MZP.
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Tabulka 9: P ehled po tu deriva ních MVE, forem podpory, výroby elekt iny a výnos
z prodeje

MZP v
povolení

Po et
MVE

Forma podpory Pr m r na 1 MVE

Zelené
bonusy PV Instalovaný

výkon (MW)

Výroba
2018

(MWh)

Ro ní výnos z
prodeje

elekt iny (K )

Nulové 185 139 46 0,140 304,7 616 984

Nenulové 193 160 33 0,175 444,4 874 342

Celkem 378 299 79 0,158 376,0 748 386

Tabulka 10: Celková výroba elekt iny a ro ní výnosy z prodeje u deriva ních MVE v roce 2018

MZP v povolení
Po et

deriva ních
MVE

Suma deriva ních elektráren

Instalovaný výkon
(MW)

Výroba 2018
(MWh)

Ro ní výnos z
prodeje elekt iny

(K )

Nulové 185 25,9 56 367 114 142 104
Nenulové 193 33,7 85 761 168 747 975

Celkem vzorek 378 59,7 142 128 282 890 079
Celkem elektrárny 800 126,4 300 800 598 709 162

Tabulka 11: Odhad ro ní ztráty výroby elekt iny a výnosu z prodeje u deriva ních MVE
s nulovým MZP za p edpokladu snížení využití energie vody o 20 %

Ro ní výroba elekt iny (MWh) Výnos z prodeje elekt iny
(formou ZB i VC) (K )

Nulové MZP
P edpokládaný
pokles využití

(%)

Výroba 2018
(MWh)

Odhadovaný
ro ní pokles

(MWh)

Ro ní výnos
v roce 2018

(K )

Odhadované
ro ní snížení

(K )
Pr m r na 1
elektrárnu 20 304,7 61 616 984 123 397

Celkem* 20 147 212 29 442 293 008 264 58 601 653

* Suma elektráren s nulovým MZP - spo ítáno z pr m ru na 1 elektrárnu a z procentuálního zastoupení
elektráren s nulovým MZP z celkového po tu MVE

Na ízení vlády narovnává podmínky mezi provozovateli deriva ních MVE, nebo zhruba
polovina z nich (viz tab. 9) má v povolení stanoven MZP vyšší než nula a druhá polovina
MVE (jedná se spíše o menší elektrárny) má v povolení stanoven nulový MZP. Z tabulky
11 vyplývá, že u deriva ních MVE s nulovým MZP by m lo dojít ke snížení výroby
elekt iny cca o 147 tis. MWh/rok, což iní celkem snížení zisku z prodeje elekt iny
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58,6 mil. K /rok. U deriva ních elektráren, které mají stanoven MZP by na základ výše
uvedeného nem lo dojít ke ztrátám ve výrob elekt iny z d vodu zm ny výpo tu MZP.

Návrh na ízení vlády umož uje vodoprávnímu ú adu za dodržení podmínek daných
v ustanovení v § 5 návrhu na ízení vlády stanovit hodnotu MZP nižší než podle algoritm
uvedených v p íloze 3 návrhu na ízení vlády, resp. za zohledn ní § 2 odstavec 2 návrhu
na ízení vlády. Jak je již uvedeno, úprava se týká nových povolení k nakládání s vodami a
zm n stávajících relevantních povolení k nakládání s vodami.

4. Pr myslová výroba

T žební pr mysl

Pro ú ely zhodnocení dopad na ízení na t žební pr mysl bylo analyzováno celkem 16
subjekt (doly, kamenolomy aj.) z celé R.

Tabulka 12: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u t žebního pr myslu

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 1 221 325 6,0 – 5 000

Skute n odebrané množství v roce
2017 (tis.m3) 259 111 0,6 – 959,6

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 36,6 37,2 0,9 – 72,2

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování

Z výše uvedeného porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod
u vybraných subjekt  t žebního pr myslu (viz tab. 12) je z ejmé, že využití množství odebrané
povrchové vody stanovené v povolení iní v pr m ru pouze 37 %. Z toho lze usuzovat, že
pokud dojde k navýšení hodnot MZP pro hlavní sezónu u n kterých oblastí v pr m ru až
o 17 % a v pr m ru až o 25 % pro jarní sezónu oproti stávajícímu metodickému pokynu odboru
ochrany vod MŽP, nedojde k omezení odb r povrchových vod pro t žební pr mysl.

Potraviná ský pr mysl

Pro ú ely zhodnocení dopad na ízení na potraviná ský pr mysl bylo analyzováno celkem
10 subjekt  (sladovny, cukrovary, lihovary, škrobárny aj.) z celé R.

Tabulka 13: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u potraviná ského pr myslu

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 150 92 11,0 - 780

Skute n odebrané množství
v roce 2017 (tis.m3) 68 42 6,1 – 346,4

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 46,9 45,1 17,7 – 67,1

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování
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Z výše uvedeného porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod
u vybraných subjekt potraviná ského pr myslu (viz tab. 13) je z ejmé, že využití množství
odebrané povrchové vody stanovené v povolení iní v pr m ru 47 %. Z toho lze usuzovat, že
pokud dojde k navýšení hodnot MZP pro hlavní sezónu u n kterých oblastí v pr m ru až
o 17 % a v pr m ru až o 25 % pro jarní sezónu oproti stávajícímu metodickému pokynu odboru
ochrany vod MŽP, nedojde k omezení odb r povrchových vod pro potraviná ský pr mysl.

Ostatní pr mysl

Pro ú ely zhodnocení dopad na ízení na ostatní pr mysl bylo analyzováno celkem 94
subjekt (zahrnuje pr mysl strojírenský, hutní, d evozpracující, automobilový, papírenský
železárenský aj.) z celé R. Z níže uvedeného porovnání povoleného a skute n odebraného
množství povrchových vod u vybraných subjekt ostatního pr myslu je z ejmé, že využití
množství odebrané povrchové vody stanovené v povolení iní v pr m ru 40 %. Z toho lze
usuzovat, že pokud dojde k navýšení hodnot MZP pro hlavní sezónu u n kterých oblastí
v pr m ru až o 17 % a v pr m ru až o 25 % pro jarní sezónu oproti stávajícímu metodickému
pokynu odboru ochrany vod MŽP, nedojde k omezení odb r povrchových vod pro ostatní
pr myslovou výrobu.

Tabulka 14: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u pr myslu (ostatních odv tvích)

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 1649 196 7,0 – 40 000

Skute n odebrané množství
v roce 2017 (tis.m3) 760 40 1,2 – 18 144,7

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 39,8 39,2 1,8 – 99,3

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování

Pot eby strategických odb ratel povrchových vod pro pot eby pr myslu jsou zohledn ny
v § 5 návrhu na ízení vlády. Návrh na ízení umož uje vodoprávnímu ú adu za spln ní daných
podmínek stanovit hodnotu MZP nižší než podle vzorc uvedených v p íloze 3, resp. za
zohledn ní § 2 odstavec 2 návrhu na ízení vlády. Domníváme se, že díky tomuto ustanovení
by tato úprava nem la mít u nových povolení k nakládání s vodami a u povolení, která budou
m n na, zásadní dopady na schopnost zajiš ovat pr myslové strategické provozy.

5. Zem d lství – závlahy

V sou asnosti je dle SÚ celkem 17 842 ha zavlažovaných ploch. V tšina zavlažovaných
ploch (tém 90 %) se nachází ve 3 krajích – zejména St edo eském a Jihomoravském, a dále
pak v Ústeckém. Mezi zavlažované oblasti pat í M lnicko, Litom icko a Žatecko v echách,
a na Morav Znojemsko B eclavsko, Hodonínsko a Brn nsko.
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Tabulka 15: Množství zavlažovaných ploch a jejich rozd lení dle kraj

Kraj Zavlažovaná plocha
(ha)

Hlavní m sto Praha 31

St edo eský 6 570

Jiho eský 82

Plze ský 36

Karlovarský -

Ústecký 2 635

Liberecký 252

Královéhradecký 993

Pardubický 217

Vyso ina 79

Jihomoravský 6 329

Olomoucký 220

Zlínský 331

Moravskoslezský 66

R Celkem 17 842

Pro ú ely zhodnocení dopad na ízení na ostatní pr mysl bylo analyzováno celkem 92
subjekt (závlahy polních plodin, lesních školek, sportoviš aj.) z celé R. Z níže uvedeného
porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod za ú elem závlah
u vybraných subjekt (viz tab. 16) je z ejmé, že využití množství odebrané povrchové vody
stanovené v povolení iní v pr m ru 40 %, mediánová hodnota je dokonce pouze 34 %. Z toho
lze usuzovat, že pokud dojde k navýšení hodnot MZP pro hlavní sezónu u n kterých oblastí
v pr m ru až o 17 % a v pr m ru až o 25 % pro jarní sezónu oproti stávajícímu metodickému
pokynu odboru ochrany vod MŽP, nedojde k omezení odb r povrchových vod pro závlahy,
a tudíž bude mít zanedbatelný dopad na závlahy.

Tabulka 16: Porovnání povoleného a skute n odebraného množství povrchových vod v roce
2017 u závlah

Pr m r Medián Interval hodnot
Povolené množství/rok (tis.m3) 490 60 3,0 – 15 768

Skute n odebrané množství
v roce 2017 (tis.m3) 200 15 1,0 – 6 375

Procentuální míra skute ného
využití z povoleného množství (%) 40,0 34,0 1,6 – 97, 0

Zdroj: eAgri, vlastní zpracování

Závlahy jsou oproti ostatním odb r m povrchových vod specifické v tom, že obvykle probíhají
pouze n kolik m síc v roce (nej ast ji kv ten až srpen). P esto i v m sících, v nichž probíhají
závlahy, jsou množství odebírané povrchové vody stanovená v povolení vysoce
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nadhodnocena nad skute n odebíranými množství vody. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
stanovení MZP dle nového algoritmu nebude mít dopady na závlahové systémy.

6. Vodní turistika

MZP je d ležitá hodnota nejen ve vztahu k umožn ní ekologické funkce vodního toku, ale
i pro obecné nakládání s povrchovými vodami, což zahrnuje i vodácký sport a vodní turistiku.
Rekrea ní (turistická) funkce mnohých vodních tok je velmi významná a má p ímý dopad
na ekonomiku p ilehlých obcí. eský svaz kanoist  ( SK VT) spo ítal na základ údaj
od p j oven, že vodní turistice se v nuje okolo 670 tisíc lidí ro n . Obrat z vodáckého sportu
je p es 1,3 mld. K . Vodní turistika živí mnoho podnikatel – p j ovny, cestovní kancelá e,
kempy, restaurace, výrobce vodáckých pot eb. Ekonomický p ínos vodní turistiky pro n které
regiony je velmi významný a p edstavuje finan ní p ínos do rozpo t obcí a zam stnanost
a pot ebné p íjmy z rozvoje cestovního ruchu v rámci kraje. Je však nutné si uv domit, že
rekrea ní plavba je obor sezónní, takže výše zmín né p ínosy se týkají hlavn letního období.

Jak již bylo konstatováno výše, došlo v návrhu na ízení vlády oproti stávajícímu metodickému
pokynu odboru ochrany vod MŽP z roku 1998 na v tšin území R k navýšení hodnot MZP
pro hlavní sezónu. V p ípad jarní sezóny se pak jedná o zvýšení hodnoty MZP u všech ty
oblastí o 18 - 25%.

Vodoprávní ú ady budou mít navíc možnost podle § 2 odstavec 5 návrhu na ízení vlády
stanovit hodnoty MZP vyšší, než podle algoritm v p íloze 3 návrhu na ízení vlády. Do tohoto
odstavce byla dopln na formulace „resp. pro zajišt ní obecného nakládání s vodami“, p i emž
podle definice MZP v § 36 odstavec 1 vodního zákona je MZP pr tok povrchových vod, který
umož uje ekologické funkce vodního toku a obecné nakládání s vodami, což zahrnuje i
rekrea ní vodní turistiku.

Zvýšením MZP dojde ke zlepšení „splavn ní“ ek pro vodáky a lze p edpokládat, že tak dojde
k oživení vodní turistiky (resp. ke zvýšení po tu rekrea ních plavidel v n kterých d íve
nesplavných oblastech). P esn jší hodnocení však vyžaduje dostatek m itelných
podkladových dat, která pro vodní turistiku nejsou dostupná. U rekrea ní plavby, která se
ne ídí žádnými pravidly a p esnými jízdními ády, jsou jednotlivá plavidla prakticky
nedohledatelná, takže odhad konkrétních dopad je velice nep esný. Také každá rekrea ní
oblast je naprosto specifická, takže objem pen z plynoucí od vodák a ekonomický p ínos
nelze p esn vy íslit. Pokud bychom cht li p eci jen odhadovat p ínos splavn ní pro vodáky,
tak za p edpokladu oživení vodní turistiky zhruba o 5 %, by to p edstavovalo zvýšení obratu
z vodáckého sportu zhruba o 65 mil. K ro n .

Souhrn dopad na podnikatelské prost edí

V návaznosti na výše uvedené hodnocení lze shrnout, že nep edpokládáme zásadní
dopady na podnikatele (s výjimkou provozovatel deriva ních MVE s nestanoveným
MZP nebo nulovým MZP v povolení k nakládání s vodami), nebo by nem lo dojít
k navýšení MZP nad míru stanovenou v povolení k odb ru povrchových vod.

Pokud by p ece jen došlo u n jakého subjektu k navýšení MZP na míru, kdy by bylo nutné
omezit provoz za ízení, lze využít výjimku pro pot eby strategických odb ratel povrchových
vod dle § 5 návrhu na ízení vlády (týká odb r z tok ). Návrh na ízení umož uje
vodoprávnímu ú adu za spln ní daných podmínek stanovit hodnotu MZP nižší než podle
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vzorc uvedených v p íloze 3, resp. za zohledn ní § 2 odstavec 2 návrhu na ízení vlády.
Domníváme se, že díky tomuto ustanovení by tato úprava nem la mít u nových povolení
k nakládání s vodami a u povolení, která budou m n na žádné negativní dopady na schopnost
zajiš ovat provoz za ízení.

Strategické odb ry z nádrží pro pr mysl, zem d lství, zásobování pitnou vodou aj., které jsou
sou ástí manipula ního ádu, budou rovn ž zajišt ny, nebo pro stanovení hodnot MZP pod
vodními díly k akumulaci vod a pod soustavami vodních nádrží bylo p i úpravách návrhu
na ízení vlády vycházeno z pot eby zohlednit vodohospodá ské ešení, funkci a ú el nádrže
(§ 4 odstavec 2 a 3 návrhu na ízení vlády). Pro vodní nádrže, jejichž vodohospodá ské ešení
napl uje požadavky SN 75 2405 Vodohospodá ské ešení vodních nádrží, je oprávn n
vodoprávní ú ad stanovit hodnoty minimálního z statkového pr toku odchyln od zp sobu
uvedeného v § 2, je-li to nezbytné pro zajišt ní funkce a ú elu vodní nádrže. Pro stanovení
hodnot minimálního z statkového pr toku v rámci soustav vodních nádrží se použije výše
uvedené zn ní obdobn .

Dále v p ípad sucha má vodoprávní ú ad možnost použít zn ní § 6 návrhu na ízení vlády,
p i emž tato možnost vyplývá i z § 109 vodního zákona.

Zárove není možné p edjímat, zda a v jakých p ípadech vodoprávní ú ady p istoupí k aplikaci
§ 12 vodního zákona a k zásah m do stávajících povolení k nakládání s vodami a v jakých
p ípadech budou vlastníci i provozovatelé žádat o prodloužení povolení k nakládání
s vodami. K tomu lze uvést, že povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich
energetického potenciálu nem že být vydáno na dobu kratší 30 let a povolení k nakládání
s vodami pro jejich vzdouvání, pop . akumulaci se vydává na dobu užívání vodního díla, které
takové nakládání s vodami umož uje.

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)

Pro vodoprávní ú ady je povinnost stanovovat MZP v povolení k nakládání s vodami již nyní
zakotvena ve vodním zákon . Nový zp sob stanovení MZP dle Varianty 1 Na ízení vlády bude
závazný pro nová povolení k nakládání s vodami a obnova stávajících povolení k nakládání
s vodami bude probíhat pr b žn . Výpo et hodnot MZP bude s ohledem na minimalizaci
potenciáln vyšších administrativních náklad podpo en metodickým pokynem, který vydá
MŽP a webovou aplikací k výpo tu MZP, která doposud nebyla vodoprávním ú ad m
k dispozici. P edpokládá se tak, že pr m rná doba na stanovení MZP (resp. doba trvání
správního ízení k povolení k nakládání s vodami zohled ujícího nový postup stanovení
hodnot MZP) se navrženou Variantou 1 oproti sou asným v pr m ru cca 3 m síc m nezm ní.
V sou asné dob je v rámci území R vydáváno ro n v pr m ru cca 750 povolení
k nakládání s vodami, v rámci kterých je nebo by m la být stanovena hodnota MZP. Po ty se
u v tšiny kraj pohybují od dvou do osmi desítek povolení k nakládání s vodami ro n ,
na Vyso in se po et relevantních povolení k nakládání s vodami ro n pohybuje kolem 120,
ve St edo eském kraji kolem 100. Naopak v Ústeckém kraji se jedná v pr m ru o 10 povolení
k nakládání s vodami ro n a na území hl. m sta Prahy 5 povolení k nakládání s vodami,
ve kterých byla nebo m la být stanovena hodnota MZP. Nep edpokládá se, že tyto po ty
budou navrženou Variantou 1 ovlivn ny, tj. zejména se nep edpokládá, že dojde k jejich
navýšení. Na ízení vlády dle Varianty 1 tak na základ  t chto skute ností nep edpokládá
zvýšené administrativní ani jiné negativní dopady na vodoprávní ú ady obecních ú ad
s rozší enou p sobností a krajských ú ad .
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Jak bylo zmín no v kapitole „Vodní turistika“, je rekrea ní (turistická) funkce mnohých vodních
tok velmi významná a má p ímý dopad na ekonomiku p ilehlých obcí. Ekonomický p ínos
vodní turistiky pro n které regiony je velmi významný a p edstavuje finan ní p ínos
do rozpo t obcí a zam stnanost a pot ebné p íjmy z rozvoje cestovního ruchu v rámci kraje.

Zvýšením MZP dojde ke zlepšení „splavn ní“ ek pro vodáky a lze p edpokládat, že tak dojde
k oživení vodní turistiky. Za p edpokladu oživení vodní turistiky zhruba o 5 %, by to
p edstavovalo zvýšení obratu z vodáckého sportu zhruba o 65 mil. K ro n . Jedná se však
o pouhý hrubý odhad, p esn jší hodnocení vyžaduje dostatek m itelných podkladových dat,
která pro vodní turistiku nejsou dostupná.

Sociální dopady

U varianta 1 se neo ekávají sociální dopady.

Dopady na spot ebitele

U varianta 1 se neo ekávají dopady na spot ebitele.

Dopady na životní prost edí

Zachování MZP je t eba z ekologických d vod , a také z d vodu úbytku povrchové vody
vlivem sucha v d sledku klimatických zm n. Extrémní pokles vody zp sobuje vyschnutí ásti
koryta a tedy úhyn vodních živo ich a rostlin, ohrožuje reprodukci a existenci ryb a snižují se
samo isticí schopnosti ek. Smyslem nového návrhu je zachovat ekologickou funkci toku, ale
rovn ž umožnit další obecné nakládání s povrchovými vodami. P ístup v návrhu na ízení vlády
využívá výsledky pilotních studií v R, na jejichž základ byla kritéria nastavena tak, aby se
hodnoty MZP pohybovaly v rozmezí Q355d a Q330d, což znamená p ibližn 20-30 %
dlouhodobého pr m rného pr toku Qa. Hodnota MZP, která by nem la být podkro ena
z d vodu zachování ekologické funkce toku, byla odvozena na základ dlouhodobých
výzkum a zkušeností ve vazb na biotu v toku. Lze tak p edpokládat, že navrhované zn ní
na ízení vlády bude mít pozitivní vliv na stav vodních útvar , zejména se sníží riziko
do asného i trvalého zhoršení jejich ekologického stavu.

Algoritmy pro výpo et MZP v p íloze 3 návrhu na ízení vlády jsou, i za aplikace nejnižšího
koeficientu K – 0,9 (viz zn ní § 2 odstavec 2 návrhu na ízení vlády), stanoveny tak, že
umož ují zohledn ní pot eb vybraných biologických složek, kterým je pod odb ry nutno
zachovat pot ebný pr tok pro p ežití juvenilní a adultní populace. Je-li to nezbytné
pro dosažení cíl ochrany vod podle § 23a zákona, zejména pro dosažení dobrého stavu nebo
dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchových vod, zamezení zhoršení stávajícího
stavu útvar povrchových vod a pro napln ní požadavk vyplývajících z plán povodí podle
§ 24 zákona, p ípadn pro zajišt ní obecného nakládání s vodami, je oprávn n vodoprávní
ú ad stanovit hodnoty MZP vyšší, než je uvedeno v p íloze . 3 k návrhu na ízení vlády (nap .
z d vodu prioritní ochrany vybraných biologických složek, které preferují vyšší pr toky než
Q330). Stanovit pr toky pot ebné pro rybí p echod a p ípadný p epad p es jez bude v gesci
vodoprávního ú adu.

Dalším pozitivním dopadem na ízení je, že p i navýšení MZP dojde ke zlepšení hladinových
pom r , a tím k pozitivnímu ovlivn ní úrovn hladiny podzemní vody.
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Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a muž

Varianta 1 nep edpokládá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen
a muž .

Dopady na výkon státní statistické služby

Varianta 1 nep edpokládá dopady na výkon státní statistické služby.

Korup ní rizika

Varianta 1 nemá korup ní rizika.

Dopady na bezpe nost nebo obranu státu

Varianta 1 nep edpokládá dopady na bezpe nost nebo obranu státu.

3.2 Vyhodnocení náklad a p ínos variant

Tabulka 17: Porovnání náklad a p ínos

Varianta P ínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Varianta 0

Státní rozpo et a ostatní ve ejné rozpo ty

- - MŽP - riziko sankcí ze
strany EU ****

Podnikatelské prost edí

Vodní turistika -
zhoršená rekrea ní
funkce toku

**

Územní samosprávné celky (obce)

- -

Snížení vodní
turistiky - negativní

dopad na ekonomiku
p ilehlých obcí

(zam stnanost atd.)

**

Životní prost edí

- -
Zhoršení

ekologického stavu
vodního toku

****

Varianta 1

Státní rozpo et a ostatní ve ejné rozpo ty

MŽP - snížení rizika
sankcí ze strany EU ***

Podnikatelské prost edí
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Dopad na vodní turistiku
- oživení vodní turistiky

možné zvýšení
obratu o cca

65 mil. K  /rok

Dopad na deriva ní
MVE

s nulovým MZP

snížení výroby
o cca 20 % -

tzn. ztráta cca
58,6 mil.
K /rok

Územní samosprávné celky (obce)

Oživení vodní turistiky -
pozitivní dopad

na ekonomiku p ilehlých
obcí (zam stnanost atd.)

**

Životní prost edí

Zlepšení ekologického
stavu vodního toku ****

Pozitivní dopady na
hladinu podzemní vody ***

- bez dopad , * velmi nízké, ** nízké, *** st ední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

U n kterých identifikovaných dopad není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z d vodu
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vy íslit budoucí chování
dot ených subjekt . V takové situaci Záv re ná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje
kvalitativn formou slovního popisu a odstup ování p edpokládané a konzultované míry dopadu
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopad
regulace RIA. Symboly ozna ují p edpokládanou míru dopadu navrhované zm ny, která byla
v procesu konzultací vyhodnocena v mí e od velmi nízkého o ekávaného dopadu (*) po velmi
vysoký (*****).

4 Stanovení po adí variant a výb r nejvhodn jšího ešení
1. Varianta 1

2. Varianta 0

Na základ provedeného hodnocení dopad  regulace doporu ujeme p ijmout Variantu 1.

Varianta 0, tedy sou asný stav, není relevantní vzhledem k nutnosti splnit zmocn ní dané
vodním zákonem a dále požadavky Rámcové sm rnice o vodách. Sou asný stav m že vést
k ohrožení, resp. zhoršení stavu útvar povrchových vod. Varianta 1 p edpokládá vydání
nového Na ízení vlády, které oproti sou asnému stavu zavede jednotný zp sob a kritéria
stanovení MZP ve vodních tocích. Navržené zn ní Na ízení vlády vodoprávním ú ad m jasn
stanovuje algoritmy stanovení MZP, který ješt umož uje spln ní požadavk obecného
nakládání s vodami a zárove respektuje ekologické funkce vodního toku. Navržené zn ní
Na ízení vlády je dále v souladu s definicí MZP podle vodního zákona, s cíli ochrany vod podle
§ 23a vodního zákona a požadavky Rámcové sm rnice o vodách.

5 Implementace doporu ené varianty a vynucování
Vzhledem k tomu, že pro vodoprávní ú ady je povinnost stanovení MZP v povolení k nakládání
s vodami zakotvena ve vodním zákon již nyní, lze p edpokládat, že implementace Varianty 1
nebude dot eným subjekt m init potíže. Na ízení vlády bude doprovázeno metodickým
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pokynem a metodickým vedením vodoprávních ú ad ze strany Ministerstva životního
prost edí, ve kterém bude podrobn objasn n postup p i stanovení MZP a rovn ž postup
p i ur ení zp sobu a míst m ení MZP (není sou ástí Na ízení vlády).

Subjekty odpov dné za zavád ní: p íslušné vodoprávní ú ady.

Subjekty odpov dné za vynucování: p íslušné vodoprávní ú ady, eská inspekce životního
prost edí.

6 P ezkum ú innosti regulace
Jako lh tu pro p ezkum ú innosti regulace navrhuje Odbor ochrany vod MŽP rok 2021, kdy
budou známy relevantní informace v rámci dokon ování národních plán povodí a plán
díl ích povodí podle Rámcové sm rnice o vodách. P ezkumem bude posuzován dopad
nových hodnot MZP na ekologický stav/potenciál, biologické složky a fyzikáln – chemické
ukazatele p i hodnocení stavu útvar povrchových vod p i vypracování národních plán povodí
a plán díl ích povodí pro t etí plánovací období 2022 – 2027. P edpokládá se však, že
p ezkum ú innosti nového Na ízení vlády bude v sou innosti s vodoprávními ú ady probíhat
pr b žn od ú innosti Na ízení vlády.

7 Konzultace a zdroje dat
Zám r byl vypracován odborem ochrany vod MŽP, podklady pro zám r vypracoval Výzkumný
ústav vodohospodá ský T. G. Masaryka, v. v. i. Zn ní Na ízení vlády bylo na pracovní úrovni
konzultováno se zástupci Ministerstva zem d lství, státních podnik Povodí, vodoprávních
ú ad krajských ú ad , Svazu podnikatel pro využití energetických zdroj a eského
hydrometeorologického ústavu.

Další zdroje dat:

• „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska p írodního potenciálu
vodních tok jako energetického zdroje" dostupný z:
https://www.mzp.cz/cz/vodni_elektrarny_vyuziti_analyza

• Odb ry povrchových vod – dostupný z:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html

• Data o MVE ohledn instalovaného výkonu, ro ní výrob elekt iny, ro ních výnosech
z prodeje elekt iny od OTE, a.s.

https://www.mzp.cz/cz/vodni_elektrarny_vyuziti_analyza
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html
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8 Seznam použitých zkratek
IŽP eská inspekce životního prost edí

R eská republika

EU Evropská unie

MVE Malé vodní elektrárny

MZP Minimální z statkový pr tok

MŽP Ministerstvo životního prost edí

OTE Operátor trhu s elekt inou

9 Kontakt na zpracovatele RIA

Ing. Eva Dvo áková, Ph.D.

Odbor ekonomiky životního prost edí

Ministerstvo životního prost edí

Vršovická 65, Praha 10, 100 10

email: eva.dvorakova@mzp.cz

tel: +420 267 122 902

RNDr. Jarmila Skybová

Odbor ochrany vod

Ministerstvo životního prost edí

Vršovická 65, Praha 10, 100 10

email: Jarmila.Skybova@mzp.cz

tel: +420 267 122 555

Dále spolupracoval:

Ing. Pavel Balvín

Výzkumný ústav vodohospodá ský T. G. Masaryka, v. v. i.

email: pavel.balvin@vuv.cz
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