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Nejčernější 
scénáře se  
naplňují
Česko zažívá už šestý suchý rok v řadě a více než polovina naší 
země je ohrožena erozí, čímž se naplnily scénáře predikované až 
na rok 2050. Nelze se ale pouze vymlouvat na dědictví socialis-
tického hospodářství, protože demokratické vlády měly dost času 
na to s tím něco dělat.

Sucho nesmíme brát na lehkou váhu. Proto Starostové a nezávislí 
připravili balíček konkrétních opatření, které napomohou tento 
stav zvrátit k lepšímu. Začít je třeba už u Ústavy, kterou navrhu-
jeme doplnit o právo na pitnou vodu pro naše občany. Taková změ-
na se může jevit jen jako zbytečná deklarace, to se ale v budoucnu 
může snadno změnit.

Opatřením, jak udržet vodu v krajině, je ochrana krajinotvorných 
prvků, jako jsou mokřady, remízky a meze. Nyní vláda za tak-
ovou plochu vybírá vyšší daně, než je to u nejúrodnějších ploch. 
Zemědělci taková místa raději zaorají – a to se musí změnit. 

Navrhujeme změnit i kompetenční zákon. Ochranu a nakládání 
s vodou řeší dvě ministerstva, takže často jedna ruka neví, co dělá 
druhá. Přijde vám to správně? Asi ne.

A podpořit bychom chtěli i zalévání dešťovou vodou. Teď o dotace 
moc lidí nežádá, protože jsou byrokraticky náročné. Podle nás 
by o ně mohly fyzické osoby žádat bez drahých posudků special-
izovaných firem.

Zmizet musí i zbytečná byrokracie komplikující výstavbu závla-
hových systémů, které šetrně využívají vodu a jsou vhodné pro 
suché oblasti. Změny potřebují i vodní a odpadový zákon, protože 
neřeší opětovné využití vody, která pak zbytečně uniká do kanal-
izace.

Teď bude na vládě, jestli dokáže naslouchat hlasům z obcí, měst 
a regionů. Doteď měla bohužel jiné problémy.

Jana Krutáková

Garantka programu životního prostředí  
a zemědělství, poslankyně
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Odpovědnost za ochranu krajiny má 
v každém státě světa především 
vláda. Ta má jedinečné nástroje, fi-
nanční zdroje a personální kapacity. 
Díky tomu může účinně nastavovat 
politiky státu týkajících se péče 
o krajinu a ochrany jejího bohatství 
do budoucna. Naše vlast ale dnes 
čelí tváří v tvář problému, kterým je 
několik let trvající sucho. A jelikož 
každý problém zároveň představu-
je výzvu, máme nyní jedinečnou 
příležitost posoudit, jak vláda na 
tuto situaci reaguje v praxi.

Slova o boji se suchem slýcháme od 
vládních představitelů často. Rádi 
operují miliardami, které na boj 

proti suchu vynakládají, s oblibou 
ale hovoří také třeba o programu 
Dešťovka. Ano, zachytávání vody je 
správná cesta, nicméně program 
Dešťovka sucho sám o sobě nevy-
řeší. Základem je totiž především 
změna hospodaření v krajině 
a vůbec proměna přístupu k vodě 
a vodním zdrojům. Voda musí být 
zkrátka naší prioritou číslo jedna.

Jak vláda reálně přistupuje k vodě 
a její ochraně, ilustrují dva ak-
tuální případy. Ten první se týká 
polského hnědouhelného dolu 
Turów. Asi se ptáte, co má česká 
vláda společného s dolem v Polsku. 
Ve skutečnosti ale mnohé. Kvůli 

polské ambici rozšířit důl ležící 
nedaleko od českých hranic, je totiž 
v sázce zdroj pitné vody pro 30 
tisíc obyvatel z oblasti Frýdlantska 
a Hrádecka. Lidé tu kvůli dolu bojují 
s nedostatkem vody ve studních 
i krajině už od 80. let, současný 
záměr důl zvětšit a prohloubit ale 
nově negativně ovlivní i množství 
průtoku povrchových vod v místních 
potocích.

Vláda by měla konat

Bylo by proto nasnadě, kdyby vláda 
proti rozšíření rázně zakročila, 
bránila své obyvatele před  

Vláda říká, že bojuje se 
suchem. A tím to i končí

Polský hnědouhelný důl Turów 
u česko-polské hranice. 

Tisíce lidí mohou přijít kvůli 
jeho prohlubování o vodu.

Pokračování na další straně →
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suchem a postupovala v duchu 
Pařížské klimatické dohody, která 
si klade za cíl snižování globální 
teploty. Jednou z cest je právě 
ústup od uhlí v elektroenergetice. 
Jenže naše vláda jde naopak na 
ruku uhelné lobby. Stanovila proto 
například velice krátké lhůty na 
seznámení se 783 stránkovou do-
kumentací přeshraničního procesu 
EIA. Z té byla navíc do češtiny 
přeložena pouhá třetina textů 
a to přesto, že se týká tak citlivé 
záležitosti. Překlad je navíc velmi 
nekvalitní a samotná zpráva třeba 
vůbec nezahrnuje CHKO a přírodní 
rezervace z dotčeného území.

A to jsou pouhé střípky, jejichž 
smyslem je ilustrovat přístup vlády 
k celému záměru rozšíření těžby 
až do roku 2044. Vláda ale nekoná 
a bojovat musí sám Liberecký 

kraj, který má oproti státu pouze 
omezené prostředky. Celá záleži-
tost (naštěstí) vyvolala vlnu nevole 
u obyvatel a ve věci se významně 
angažují i ekologické organizace, 
za což jim patří velký dík. Aktivní by 
měl být ale především stát. Ten se 
však k problému staví vlažně.

Voda nebo byznys?

A nyní se přesuňme na jih Moravy. 
Ačkoliv vláda vypisuje dotace na 
budování nových zdrojů pitné vody, 
zároveň paradoxně nechrání zdroje 
stávající. Důkazem toho jsou právě 
podzemní jezera na pomezí Jiho-
moravského a Zlínského kraje. 

Na začátku ledna zde báňský ob-
vodní soud po 13 letech zkoumání 
rozhodl o stanovení dobývacího 
prostoru pro těžbu štěrkopísku. 
Chystaná těžba má ale potenciál 
nenávratně zničit prameniště pitné 
vody pro 140 tisíc lidí. 

Proti jsou obce, vodohospodáři 
i hygienici, zatímco těžbu si přeje 
pouze těžař a někteří úředníci. 
Ministerstvo životního prostředí je 
ale opět pasivní a upřednostňuje 
byznys před ochranou vod. Na  
pováženou je navíc i to, že zde 
dokonce postupuje proti své vlastní 
organizaci, kterou je Česká geolog-
ická služba.

A pak se nemůžeme divit, že je 
stále více obcí závislých na vodě 
z cisteren. Malým pozitivem je 
alespoň to, že si premiér uvědomu-
je, že počet cisteren přistavovaných 
v případě nedostatku vody, je 
potřeba navýšit. Proto už doporučil 
Správě státních hmotných rezerv 
jejich další nákup. 

Někdo by mu ale měl říct, že pouze 
s cisternami válku se suchem 
nevyhraje.  A to ani on, ani nikdo 
jiný. ■

→ Pokračování z předchozí strany

Kvůli těžbě štěrkopísku 
na jižní Moravě jsou 

ohroženy dodávky pitné 
vody až pro 140 tisíc lidí.

- ilustrační foto



Balíček proti suchu   5

Stávající stav

Ministerstvo zemědělství má dnes 
na starosti kontrolu hospodaření 
s vodou a půdou. Ministerstvo život-
ního prostředí zase ochranu vody 
a půdy. 

V praxi se ale ministerstva účinně 
nedoplňují, nehledě na to, že  
hospodaření a ochranu od sebe nel-
ze oddělovat, protože se navzájem 
zcela podmiňují. 

Dnešní dělení kompetencí hosp-
odaření s vodou a půdou od ochrany 
vody a půdy se tak jeví jako neefe-
ktivní a nefunkční, důkazem může 
být třeba protierozní vyhláška, 
kterou si mezi sebou ministerstva 
ze začátku přehazovala jako horkou 
bramboru, a tak dodnes není na 
světě.

Ochrana životního prostředí, mimo 
jiné tedy ochrana půdy a vody, by 
přitom měla být zcela prioritní. 
Praxe ale ukazuje, že bez kontroly 
výše zmíněného nelze tuto ochranu 
dostatečně naplňovat a vymáhat.

Jak to chceme změnit

Podáme novelu kompetenčního 
zákona. Možná to bude znít radikál-
ně, ale jejím cílem je sloučení min-
isterstev zemědělství a životního 
prostředí do jednoho: Ministerstva 
životního prostředí a zemědělství. 
Jen tak zajistíme, aby jedna ruka 
věděla, co dělá druhá. ■

Místo dvou ministerstev 
jedno a konec chaosu 1

Ministerstva zěmědělství 
a životního prostředí se 

nedoplňují efektivně.
- ilustrační foto
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Stávající stav

Desítky let socialistického zemědělství a následné 
hospodaření agrokoncernů proměnilo naši krajinu 
v nekončící polní lány. Kolektivizací a rozoráním 
krajinných prvků, jako jsou meze, remízky a různá 
křoviska, vymizely z krajiny místa, které přirozeně 
poskytují ochranu pro živočichy a plní důležitou roli 
v tom, že udržují vodu v krajině a zabraňují erozi. 

O potřebě jejich návratu do zemědělské krajiny se 
proto v souvislosti s častými suchy hovoří více a více. 
Vláda proto vypsala dotační programy na jejich pod-
poru, ty jsou ale zcela neúčinné, protože s příchodem 
Aleny Schillerové zároveň změnila metodiku výkladu 
zákona o dani z nemovitých věcí, který jde zcela proti 
záměru ochrany a budování takových prvků. 

Přestože zákon remízky a mokřady z platby daní vy-
jímá, nyní za ně finanční úřady daně požadují, a co je 
absurdní, jsou vyšší než je to u nejúrodnějších orných 
ploch. Zemědělci taková místa raději zaorají, protože 
pro ně nemají ekonomický smysl.

Jak to chceme změnit

Jak bylo řečeno, hlavní problém spočívá ve výkladu 
zákona o dani z nemovitých věcí. Ministryně Ale-
na Schillerová ještě jako náměstkyně přišla s jeho 
novým výkladem, který finanční správa začala 
uplatňovat v rámci úsilí o vyšší výběr daní od roku 
2018. Pozemky, jako jsou remízky, byly dříve od daně 
vždy osvobozené, nyní jsou ale zatíženy daní až 2000 
korun za jeden hektar. 

Proto podáme novelu zákona o dani z nemovitých 
věcí. Jejím cílem bude jasná definice pojmů remízek, 
háj, větrolam. Tím osvobodíme prvky zadržující vodu 
v krajině od nesmyslné daně.

A v další fázi je nasnadě i daňové zvýhodnění ma-
jitelů těchto důležitých prvků. ■

Mokřady a remízky  
podporovat, ne zaorávat2

Remízky a mokřady 
nedávají zemědělcům 
ekonomický smysl. 
Raději je zaorají.
- ilustrační foto
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Už recyklujeme plast, 
tak začněme i s vodou

3

Stávající stav

Vedle ochrany vody a podpory 
jejího zachytávání je klíčové i její 
opětovné využití. Recyklace je 
přitom jednou z cest udržitelného 
hospodářství. V případě recyklace 
plastů, papíru a skla se navíc 
ukazuje, že recyklovat umíme, 
a dokonce jsme v tomto oboru 
premianty v kontextu Evropské 
unie. 

Horší je to ale už s recyklací vody, 
konkrétně s využitelností šedých 
vod třeba pro zavlažování. Přitom 
i evropské směrnice vysloveně říka-
jí, že kdykoliv je to možné, měly by 
být vyčištěné odpadní vody znovu 

použity. S tím nelze než souhlasit.

Co ale vlastně šedá voda znamená? 
Je to odpadní voda z našich  
domácností bez obsahu fekálií 
a moči, voda ze sprch, umyvadel, 
myček a praček. Pro její další 
použití, třeba pro splachování 
záchodů a zalévání zahrad, je 
ovšem nutná její hygienizace. Náš 
vodní zákon ale recyklaci vod 
dostatečně neřeší a zákon o odpa-
dech obsahuje četné chyby.

Jak to chceme změnit

Podáme novely vodního zákona 
a zákona o odpadech, které se 
týkají využití vyčištěných odpad-

ních vod a nesrovnalostí, které 
nyní recyklaci vod komplikují. 
Podmínky dané k vypouštění vod 
do vod podzemních, by se podle 
nás neměly vztahovat na závlahy, 
protože voda určená na závlahu 
zkrátka není vodou odpadní. 

Podobně chceme osvobodit  
vlastníky komunikací od placení za 
dešťovou vodu, což ocení zejména 
starostové obcí, kteří po této změně 
dlouhodobě volají. 

Zákon o odpadech tak doplníme 
o nové způsoby nakládání s odpad-
ními vodami. Důležitá ustanovení 
v zákoně totiž nyní chybí. ■

Proč nevyužít vyčištěnou 
vodu z umyvadel pro 
zálivku zahrady?
- ilustrační foto



8   Starostové a nezávislí / červen 2019

Kapénkové závlahy bez 
zbytečných obstrukcí

4

Stávající stav

Jednou z cest, jak podpořit boj se 
suchem, je budování kapénkových 
závlah. Tato moderní zařízení se 
totiž vyznačují šetrností k živonímu 
prostředí a zajišťují pravidelnou 
a kvalitní úrodu. 

Mechanismus pomalého dávk-
ování vody k rostlinám je navíc 
zvlášť výhodný pro užití v suchých 
oblastech. V Česku se využívají od 
90. let, a to například v ovocných 
sadech, jahodových plantážích, 
vinohradech, chmelnicích či 
sklenících. Výhodou systému je 
i jeho plně automatizovaný provoz, 
který přesně a účinně dávkuje vodu 

a hnojiva plodinám. 

Zdrojem vody pro závlahy jsou 
převážně povrchové vody, jako jsou 
vodní toky, nádrže a jezera, ale 
třeba i dešťová voda a v interiérech 
často voda z vodovodního řádu. 
Odběr vody pro závlahy se pak řídí 
ustanovením vodního zákona. 

Při budování závlahových systémů 
se vedle vyšších nákladů objevují 
problémy spojené se zbytečnou 
byrokracií komplikující jejich 
budování, proto je potřeba zasáh-
nout a celý proces usnadnit. Voda 
se totiž musí vést přes celou řadu 
pozemků různých vlastníků a zařídit 
souhlas každěho vlastníka pozem-

ku je reálně takřka nemožný.

Jak to chceme změnit

Nyní je potřeba k provedení vodního 
díla stavební povolení a s tím je 
i spojené získání souhlasů všech 
vlastníků jednotlivých pozemků, 
přes které závlaha povede. Povo-
lení pak vydává vodoprávní úřad 
vykonávající působnost stavebního 
úřadu podle stavebního zákona. 

Jelikož se ale jedná o drobné a jed-
noduché stavby, podáme novelu 
stavebního zákona, která celý 
proces povolení zjednoduší a po 
splnění podmínek souhlas jednot-
livých vlastníků nebude nutný. ■

Byrokracie zbytečně 
komplikuje výstavbu 
kapénkových závlah. 

- ilustrační foto
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Stávající stav

Téměř všichni ten pojem známe. 
Dešťovka. Stejně tak ale z obcí 
a měst známe řadu lidí, kteří kvůli 
přebujelé náročnosti a byrokracii 
žádost o dotaci rovnou vzdali.

Což je škoda, protože v jádru se 
jedná o velmi vhodný dotační pro-
gram. Ale tak, jak je dnes celý pro-
ces žádosti nastaven, spíše nahrává 
firmám, které k vyřízení dotace 
žadatelé potřebují, než občanům 
samotným. Ze slavné Dešťovky se 
tak nešťastně stal podobný byznys, 
jako tomu je třeba s EET a prode-
jem a servisem elektronických 
pokladen.

Nevidíme logiku v tom, proč by 
u jednodušších systémů, které 
využívají pouze srážkovou vodu pro 
zálivku zahrady nebo splachování 
toalet, byl nutný odborný posudek 
od dodavatele systému nebo autori-
zovaného projektanta.

Ty si za takové posudky účtují část-
ky ve výši tisíců a někdy  
i desetitisíců korun, což vede 
k zásadnímu navýšení nákladů. 

Jak to chceme změnit

Zašleme konkrétní výzvu vládě, 
aby u fyzických osob, které žádají 
o dotaci z programu Dešťovka za 
účelem využívání srážkové vody 

na zahradě a domácnosti, vypus-
tila nutnost přikládání odborného 
posudku pro uznání dotace. 

Už proto, že ve většině případů 
není ke zhotovení posudku potřeba 
terénního šetření zpracovatelem 
žádosti. Zároveň by ve 21. století 
mělo být standardem, že si žadatel 
pomocí jednoduchého formuláře na 
webu po zadání několika vstupních 
údajů celou žádost vygeneruje 
a rovnou zašle k posouzení. 

Jako důkaz o provedení stavby pak 
mohou sloužit doklady o zaplacení 
práce a materiálu, a pokud to bude 
nutné, tak třeba i fotodokumentace 
stavby celého systému. ■

Dotace na dešťovku 
snadno a rychle

5

O dotaci na Dešťovku 
moc lidí nežádá, hlavně 

kvůli byrokracii. 
- ilustrační foto
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Stávající stav

Ohledně ústavní úpravy týkající se 
ochrany vody jsme se inspirovali u 
Slovinců, kteří jsou v ochraně vody 
evropským průkopníkem. Ti vložili 
právo na pitnou vodu do své Ústavy 
už v roce 2016. 

Z naší strany se nejedná pouze 
o symbolický akt, ale o nutnost 
reagující na aktuální stav, kdy se 
hospodaření s vodou v České re-
publice stává stále více neudržitel-
ným. V blízké budoucnosti se navíc 
můžeme dočkat krize, se kterou 
jsme se ještě nepotkali.

Jak to chceme změnit

Podáme novelu Ústavy. Navrhneme 
vložení ustanovení, jež má za cíl 
změnit základní princip nakládání 
s vodou v České republice. 

Změna, kterou navrhujeme, na jed-
né straně stanovuje právo každého 
občana na pitnou vodu a prioritizaci 
užití vody. Na straně druhé stanovu-
je, že voda je veřejným statkem, se 
kterým mohou ostatní subjekty na-
kládat pouze podle státem daných 
pravidel. 

Zásobování obyvatelstva a domác-
ností pitnou vodou by mělo být 
konkrétně zajištěno prostřednict-
vím obcí a na neziskovém základě. 
V souvislosti s přijetím návrhu pak 
předpokládáme vyvolání změn 
všech právních předpisů, které se 
týkají předmětné úpravy ochrany 
zdrojů vody a nakládání s nimi. ■

Právo na pitnou vodu  
zakotvené v Ústavě6

Jednou z cest, jak 
změnit přístup k vodě,  
je zakotvit právo na ni  
do Ústavy.
- ilustrační foto
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Klima se mění:

PO NÁS SUCHO
20. června 2019 od 10 hodin
Invalidovna Praha

Sucho nás trápí
“V nejobecnějším slova smyslu 
dochází k suchu při nedostatku 
srážek v delším časovém období 
(v České republice v řádu týdnů až 
měsíců) a vede k nedostatku vody 
pro nějakou aktivitu, skupinu lidí 
nebo životní prostředí. 

Jeho dopady jsou výsledkem 
vzájemné souhry přírodního jevu 
(méně srážek než se očekávalo) 
a poptávky lidí po dodávce vody. 

Lidská činnost tak může zhoršit 
dopady sucha. V České republice 
působí sucho problémy zejména 
v zemědělství, lesnictví a vodním 
hospodářství.” (zdroj: intersucho.cz)

My máme pocit, že je “za minu-
tu dvanáct”. A že boj se suchem, 
provázaný i s tím, jakými kli-
matickými změnami Země prochází, 
a s naším přístupem k zemědělské 
půdě, je další politickou výzvou pře-

sahující jedno volební období.

Proto vás srdečně zveme na naši 
konferenci “Klima se mění: Po nás 
sucho”, která se uskuteční 20. červ-
na v Invalidovně v Praze, a která 
bude rozdělena do částí: 
KLIMA, ZEMĚDĚLSTVÍ, PŘÍRO-
DA, DOBRÁ PRAXE: Udržitelnost 
a funkční opatření.

Úplný program celé akce najdete 
na našich stránkách www.i-star.cz.
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Odborná garantka problematiky: Jana Krutáková 
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