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k materiálu Ministerstva životního prostředí 

Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje 

podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu 

životního prostředí 

 

V Praze dne 19. prosince 2022 

Č. j.: 158/6000/2022 

 

 

Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu  

Hospodářská komora ČR uplatňuje níže uvedené připomínky, i když si je plně vědoma, že v tomto 

kroku není možné uplatňovat nové podněty. Nicméně všechny návrhy uvedené níže, jsme již 
v rámci Ekoauditu v minulosti uplatňovali. Předložený materiál na ně ovšem nijak nereaguje, 

respektive neobsahuje žádné s nimi spojené souvislosti. 

1. Připomínka ke zrušení překryvu údajů ohlašovaných do Integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností (IS POP)  

Požadujeme sloučit formuláře týkající se vodního zákona do jednoho tak, aby nadále nedocházelo 
ke zbytečné administrativní zátěži spojené s  několikanásobným vyplňováním totožných údajů.  

Odůvodnění:  

V oblasti vodního zákona (potažmo vyhlášky č. 431/2001 Sb.) jsou v IS POP vyplňovány 

formuláře, v nichž se celá řada údajů překrývá. Stejné údaje se tak vyplňuji několikrát, což je dle 

našeho názoru zbytečná byrokratická zátěž provozovatelů ČOV. Požadujeme vykazované údaje 
sloučit do jednoho formuláře tak, aby představitelé přís lušných resortů měli možnost získat 

potřebné údaje a provozovatelé ČOV zároveň data a informace uváděli jednou a do jednoho 
formuláře. 

2. Připomínka k  úpravě zákona o vodovodech a kanalizac ích  

Požadujeme připravit zcela nový zákon. 

Odůvodnění:  

Celý stávající zákon je potřeba nahradit právním řešením, které by odpovídalo významnosti 
zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění odpadních vod a rozvoje celého oboru, 

a to i ve vztahu k šetření s pitnou vodou a nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Stávající 
stav zákona již neodpovídá potřebám vlastníků vodovodních a kanalizačních řadů, nereflektuje 

závazky k ochraně spotřebitele ani aspekty soukromého vlastnictví. Zákon nezohledňuje novinky v 

oblasti vodárenství k omezení s nakládáním s pitnou vodou a znovu užívání vyčištěných 
odpadních vod. 

3. Připomínka k § 8 odst.  2  zákona o ochraně př írody a krajiny  

Požadujeme odstranění administrativně náročného řízení a sjednocení legislativních podmínek 

pro správce infrastruktury, například touto úpravou dotčeného ustanovení: 

„(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů 

nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při 



 
 

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESK É REPUBLIKY  
FLORENTINUM (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30  

e-mail: pripominkovani@komora.cz 

www.k omora.cz  

 

Stránka 2 z 2  

správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a 
plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v 

ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto 
zařízení, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu vodovodů nebo kanalizací6c prováděném při 

provozování těchto zařízení,  k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti 

železniční dráhy nebo zajištění plynulé a  bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů 
zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno 

písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo 
zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za 

účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní 

dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního 
úřadu.“. 

Odůvodnění:  

Oblast vodního hospodářství je jedinou oblastí veřejných síťových služeb, která nemá zákonnou 

možnost řešit v rámci stanoveného ochranného pásma odstranění dřevin.  

 


