
Richard Brabec
ministr životního prostředí

Praha dne 31. března 2021 
Č. j.: MZP/2021/110/891

Vážený pane předsedo,

dovolte mi tímto reagovat na usnesení č. 19 výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a 

životní prostředí ze dne 24. února 2021 k ekologické havárii na řece Bečvě (dále jen 

„usnesení”).

Předně se musím ohradit proti tomu, že hned úvodní bod I/l usnesení obsahuje údajný můj 

slib, jehož doslovné znění je zvýrazněno i použitím uvozovek, že bude „viník dopaden v řádu 

hodin”. Jedná se o hrubě zkreslenou, ale bohužel široce rozšířenou interpretaci mých 

skutečných výroků, na což jsem v minulosti již vícekrát upozorňoval, mj. v tomto obsáhlém 

vyjádření ke kauze Bečva dostupném na webových stránkách Ministerstva životního prostředí 
(dále jen „MŽP”), které obsahuje i řadu dalších a stále relevantních informací v této věci - 

https://www.mzp.cz/cz/news 20201215 FAO-Havarie na Becve. O situaci informovala 
veřejnost v rámci možností, které jí dává správní a kontrolní řád, i Česká inspekce životního 

prostředí (dále jen „ČIŽP”), a to zejména v tomto svém průběžně aktualizovaném vyjádření, 

ve kterém bohužel musí rovněž především vyvracet řadu mýtů a úmyslně zavádějících 

informací: http://www.cizp.ez/Prohlaseni-reditele-CIZP-ke-kauze-Becva-Neicasteisi-otazkv- 

a-odpovedi-Medialni-vystupv.html.

Jak už jsem mnohokrát uvedl, šetření této havárie je v současnosti v rukou Policie ČR a ani 

já nemohu být spokojen s tím, jak dlouho vyšetřování trvá. Na druhou stranu rozumím tomu, 
že pro pozdější neprůstřelnost důkazů u soudu je potřeba, aby byly co nejlépe podložené 

a mohly se o ně orgány činné v trestním řízení opřít, a mám v tomto smyslu v Policii i nadále 

plnou důvěru. Pevně věřím, že viník nakonec bude dopaden a potrestán, a to zcela bez ohledu 

na to, o koho půjde. Jednoznačně stojím za zásadou padni komu padni a stejně jako nikdy 

v minulosti během výkonu mé funkce ani tentokrát samozřejmě nijak nezasahuji 
do nestranného vyšetřování nezávislých institucí jako je Policie nebo ČIŽP.

Zabránění nebo alespoň významné snížení pravděpodobnosti vzniku obdobné havárie, k jaké 
došlo na řece Bečvě, je nicméně pro MŽP samozřejmě prioritou. Proto byla již nyní, ještě před 

uzavřením policejního vyšetřování, důkladně analyzována platná právní úprava problematiky 

havárií na vodách v gesci MŽP a byly identifikovány některé oblasti, ve kterých budou dále



diskutovány již konkrétní legislativní změny, které by měly efektivitu stávající právní úpravy 

posíiit.

Zákiadní obiastí jsou kompetence jednotlivých orgánů a institucí v případě, že k havárii dojde. 

Za účelem odborné diskuse reflektující praktické zkušenosti těchto orgánů a institucí 

vystupujících při zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodiivých násiedků jsem 

iniciovai vytvoření pracovní skupiny. Přizval jsem do ní zástupce Ministerstva vnitra - 
generáiního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Ministerstva zeměděiství. 

Státního podniku Povodí Moravy, ČIŽP a vodoprávních úřadů na úrovni Krajského úřadu 

(Zlínský kraj) a obce s rozšířenou působností (Valašské Meziříčí).

Piatná právní úprava ve vodním zákoně se jeví v zásadě jako dostatečná a časem prověřená 

pro řešení běžných havárií, tj. havárií s iokálním dosahem, kde jsou známy základní 

parametry havárie (tj. typ a množství unikié závadné látky, místo vniku do toku atd.) a kde 

ize provádět efektivní technická opatření k omezení následků havárie (eliminace zdroje 

vypouštění, stavba norných stěn pro zachycení závadné iátky). V případě havárie na řece 

Bečvě nebyiy výše uvedené předpoklady splněny, došlo pravděpodobně k jednorázovému 

úniku rozpustné iátky, kdy není možné zachycení této látky, a jediným možným opatřením 
byio zvýšení průtoku, které vedio k naředění této látky. Navíc se jednalo o havárii velkého 

územního rozsahu. Od prvních informací o vznikié havárii se všech jednání a výměny 
informací účastnily ČIŽP Ol Olomouc, ČIŽP Ol Brno, Krajský úřad Olomouckého kraje, 

MěÚ Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Vaiašské Meziříčí, Povodí Moravy, PČR, HZS a Český 

rybářský svaz; úřady spolupracovaly a předávaly si relevantní informace o možném původu 

a charakteru znečištění, rozsahu škod a způsobu likvidace uhynulých ryb.

Výsledkem podrobných diskusí, k nimž došio na dvou jednáních výše zmíněné pracovní 

skupiny (3. 2. a 23. 2. 2021) je poměrně široká shoda na potřebě nově zakotvit ve vodním 

zákoně (§ 40) pojem „havárie mimořádného rozsahu" s konkrétními kritérii pro její určení. 

V případech havárií tohoto typu by řízení prací při zneškodňování havárie namísto 

vodoprávního úřadu prováděi HZS; havárie mimořádného rozsahu pak bude vždy 

tzv. mimořádnou udáiostí ve smysiu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, tj. při jejím zneškodňování se vždy bude postupovat 

podle tohoto zákona.

Co se týče určení odpovědného vodoprávního úřadu, pak půjde-li o havárii přesahující hranice 

správního obvodu jednoho kraje, bude se příslušnost krajského úřadu řídit primárně podle 

místa vzniku havárie a sekundárně (nebude-li místo vzniku havárie známo) územím, které je 

nejvíce zasaženo.

Na zákiadě jednání pracovní skupiny zpracovaio MŽP noveiu vodního zákona, která bude 

kromě probiematiky havárií ve výše uvedeném smyslu navrhovat také zvýšení horní hranice 

pokut za přestupky souvisejícími s haváriemi (napříkiad vypouštění odpadních vod s obsahem
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nebezpečných závadných látek bez povolení, nenahlášení havárie ze strany původce, resp. 

neučinění opatření ke zneškodňování havárie).

Co se týče financování provádění opatření k nápravě, novela umožní operativnější uvolňování 
prostředků ze zvláštního účtu ze strany krajů tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám 

zabezpečení nezbytných nápravných opatření, a tudíž ke zvýšení míry rizika pro životní 

prostředí.

Nad rámec legislativních zásahů bych Vás chtěl rovněž ujistit, že MŽP bude v každém případě 

problematice zneškodňování havárií věnovat zvýšenou pozornost též v rámci metodického 

vedení vodoprávních úřadů, aby byla zajištěna připravenost právě i na havárie obdobného 

rozsahu, k jaké došlo na řece Bečvě. Navzdory všemu výše uvedenému je však třeba mít 

stále na paměti, že k určitému excesivnímu a zjevně protiprávnímu jednání nelze 

v objektivním světě nikdy zcela zabránit a nelze mu ani předcházet systémovými změnami 

(včetně změn legislativních).

Pokud jde o otázku metodiky odběru vzorků, je nutné zdůraznit, že nastavení mechanismů 

se nedá unifikovat na každou potenciální situaci, která může nastat. Postup ČIŽP při oznámení 

havárie na vodách včetně odběru vzorků je však samozřejmě standardizovaný a je popsaný 

v přiloženém dokumentu ČIŽP, který byl zveřejněn na webových stránkách inspekce.

Rád bych Vás závěrem také informoval, že jsem požádal Výzkumný ústav vodohospodářský 

TGM (VÚV), aby našel řešení, které by dlouhodobě monitorovalo kvalitu vod v řece Bečvě. 

VÚV pro tento dlouhodobý monitoring kvality vody již má připravený přístroj, včetně 

automatického odběráku vzorků. Jde o toximetr založený na biologickém principu, tj. reakci 

organismů na kvalitu vody. V případě nestandardního chování těchto organismů přístroj 

odebere vzorky a vyšle informaci ohledně potenciální kontaminace. Následně na místo přijede 

obsluha, vyzvedne vzorky a odveze je do laboratoře. Aktuálně se dořešuje umístění tohoto 

přístroje, přívod energie a především vytvoření bezpečného prostředí, ať již z pohledu potřeb 

provozu, tak i ochrany před případnými zásahy zvenčí. Zprovoznění zařízení závisí na 

meteorologických podmínkách a především procesu získání všech povolení spojených se 

zřízením monitorovacího stanoviště. I zde však musím upozornit, že jakýkoliv monitoring je 
schopen "pouze" monitorovat vzniklou havarijní situaci, nemůže však vzniku havárie zabránit. 

Výsledky havarijního monitoringu mohou samozřejmě sloužit jako podklad pro varování 

oblastí níže po toku, na němž havárie vznikla, a umožnit tak provedení opatření omezujících 

následky havárie, např. odstavení vodárenského zdroje.

Na závěr si dovolím reagovat na o dílčí odborné požadavky uvedené v bodu III/4 usnesení, 

ve kterém jsem žádán, abych provedl následující opatření k prevenci závažných ekologických 

havárií:
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a) snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro kyanidy tak, 

aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými 

látkami;

Kyanidy (jako celkové CN), jak zní název předmětné položky, se sledují v rámci IRZ v únicích 

do vody (prahová hodnota 50 kg/rok), do půdy (50 kg/rok), v přenosech v odpadních vodách 

(50 kg/rok) a v přenosech v odpadech přenášených mimo provozovnu (500 kg/rok), což je 

zakotveno v příslušných evropských a národních právních předpisech. Složitost a tím i časová 

náročnost pro legislativní změny by byla přímo závislá na tom, zda by bylo nutné přistoupit 

pouze ke změně v rámci příslušného nařízení vlády nebo i ke změně zákona.

MŽP k této otázce každopádně přistupuje velmi odpovědně, a proto bylo započato se 

zpracováním zadání pro podrobné podklady, na jejichž základě by mohlo být objektivně 

rozhodnuto o zpřísnění prahových hodnot kyanidů. V nejbližší době očekáváme schválení 

finančních prostředků na realizaci těchto podkladů.

b) zařazení peďluoralkylovaných látek (PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do 

vody a v odpadech (do IRZ);

Zařadit pod IRZ vybrané látky ze skupiny PFAS, jak jsou mj. uvedeny i pod Stockholmskou 
úmluvou o persistentních organických polutantech, se MŽP snažilo v rámci poslední novely 

nařízení vlády o IRZ z roku 2020, avšak v příslušné pracovní skupině nedošlo ke shodě nad 

navrženými prahovými hodnotami, tudíž tyto látky (konkrétně se jednalo o kyselinu 

perfiuoroktansulfonovou a její soli - PFOS a perfiuoroktanosulfonylfluorid - PFOSF) nebyly 

pod v tu dobu připravovanou novelu zařazeny. Je nutné doplnit, že o zařazení látek ze skupiny 

PFAS se vážně uvažuje i na evropské úrovni v rámci probíhající komplexní revize předmětného 

předpisu, avšak konkrétní návrh bude znám až ve druhé polovině tohoto roku.

Rovněž upozorňujeme, že tuzemská právní úprava sice může být přísnější než ta, která 

nakonec vzejde z revize evropského předpisu, avšak je nutné takový návrh mít důkladně 

odůvodněn. V rámci probíhající expertní konzultace k revizi evropského registru úniků a 

přenosů znečišťujících látek bude z naší strany na tuto problematiku poukázáno (tj. jak na 

přehodnocení stávajících prahových hodnot pro kyanidy, tak na zařazení PFAS na seznam 

dotčených látek), jelikož jednotný přístup EU je v tomto směru preferován a považován za 

optimální.

I v případě zařazení PFAS pod IRZ proto bylo započato se zpracováním zadání pro podrobné 

podklady pro příslušné rozhodnutí a i v tomto případě očekáváme brzké schválení finančních 
prostředků na realizaci těchto podkladů.

c) zlepšení systému vyhledávání v "Systému evidence kontaminovaných míst” a doplnění 

konkrétních údajů o látkách, které z těchto míst mohou unikat do životního prostředí.
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v této věci mohu konstatovat, že Systém evidence kontaminovaných míst není informačním 
nástrojem určeným k řešení ekologických havárií. V tomto systému jsou podle metodiky 

Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) evidovány kontaminované nebo potenciálně 

kontaminované lokality a údaje v databázi vedené se netýkají současného provozu 
průmyslových podniků, ale pozůstatků provozu podniků z větší části do termínu privatizace. 

Jsou to tedy staré ekologické zátěže a aktuální úniky závadných látek ze v současné době 

provozovaných technologií zde evidovány nejsou.

Systém evidence kontaminovaných míst byl v letech 2019 - 2020 výrazně modernizován a 

nyní odpovídá evropským standardům. V databázi jsou evidovány tisíce výsledků chemických 

analýz ukazatelů, které jsou, resp. byly sledovány v rámci různých nápravných opatření 

(sanací) na jednotlivých kontaminovaných územích. Nicméně je nepředstavitelné, že by 

k jednorázovému masivnímu znečištění vodního toku mohlo dojít uvolněním nějaké 

kontaminace, pravděpodobnější je únik z nádrže nebo úmysl. Kontaminace se většinou šíří 
dlouhodobě disperzním způsobem.

Do systému je možné doplnit libovolné množství údajů o různých kontaminantech, ale jejich 

sledování je možné pouze v případě, že nějaký orgán státní správy nařídí jejich monitoring 

pro dané území. Hlavním problémem systému je, že neexistuje zákonná povinnost tento 
systém plnit. MŽP tuto situaci nyní řeší pomocí tzv. Národní inventarizace kontaminovaných 

míst, kdy byly soustředěny údaje o kontaminovaných lokalitách ze všech resortů a mapovací 

týmy prochází přidělená území a vyhledávají další lokality.

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR
Senát Parlamentu ČR
Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 137224183-257981-210406115202, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 06.04.2021
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