Návrh doporučení, aby se neopakovala podobná havárie, jako otrava Bečvy, dal Stanislav
Pernický spolu se skupinou odborníků k dispozici vyšetřovací komisi PS.
Na základě případu havárie na řece Bečvě se jako smysluplné jeví následující opatření:
1.

Havárie na řece Bečvě ukázala nedostatečnost v současné době existujících
informačních zdrojů o možných zdrojích znečištění vod a formě jejich využití.

2.

Je proto nezbytné provést aktualizaci inventury potenciálních zdrojů znečištění na
vodních tocích ČR tak, aby byl jednoznačně určen a lokalizován a charakterizován daný
zdroj z pohledu přehledu možných znečišťujících látek, jejich vlastností včetně
toxikologických a ekotoxikologických, pokynů pro analytické stanovení v případě
havárie. To se týká látek přítomných ve výrobě jako suroviny, výrobky, ale i
meziprodukty a odpady. Zajistit provázání aktualizovaných informací o vyústěních do
toku z technicko-provozní evidence vodních toků s vybranými informacemi
z rozhodnutí o nakládání s vodami, z integrovaných povolení a ze schválených
pravidelně aktualizovaných havarijních plánů. Tyto informace musí být dostupné
subjektům zasahující na místě havárie. Inventarizace musí být periodicky
aktualizována.

3.

Takový přehled umožní orgánům samosprávy a orgánům státní správy organizovat
efektivně aktivity v případě havárie.

4.

Je nezbytně nutné jednoznačně legislativně určit jediný subjekt odpovědný za
koordinaci aktivit v případě havárie a za zajištění prvotních důkazů pro určení původce
a příčin (následků) havárie. Pravomoci jednotlivých složek zasahujících v případě
havárií a přírodních katastrof musí být jednoznačně definovány včetně vymezení jejich
vztahů. Je tedy nutné provést legislativní upřesnění kompetencí jednotlivých subjektů
podílejících se na likvidaci havárie v případech, kdy k havárii na vodách dojde na
hranicích (s jejich možným přesahem) správních obvodů místně příslušných
vodoprávních úřadů a oblastních inspektorátů ČIŽP.

5.

Návazně na to, je nezbytně nutné definovat priority zásahu včetně odběru nutných a
reprezentativních vzorků prostředí a materiálů pro pozdější vyhodnocení původce
problému či řešení následků události včetně zajištění analýzy požadovaných
parametrů v akreditované laboratoři v nejkratším možném čase po nahlášené
události.

6.

V případě havárie na vodách je především nezbytné zajistit odebrání dostatečného
počtu a množství vzorků vody a ostatních relevantních matric v co možná nejkratší
době po nahlášení havárie. Systém musí být nastaven tak, aby byly odebrány vzorky
vody z předpokládaného zdroje nebo zdrojů znečištění a z vodního toku nad a pod (po
smísení s vodou recipientu) tímto potenciálním zdrojem nebo jednotlivými zdroji
znečištění, zejména v případech, kdy je zřejmé, že jde o havárii většího rozsahu, která
je spojena s potenciální ekologickou újmou, případně možnými následky na lidské
zdraví nebo s možným přeshraničním dosahem. Pokud je nutno těchto vzorků odebrat
větší množství, je třeba využít součinnost a kapacity všech dotčených subjektů
podílejících se na zmáhání havárie, včetně zástupců uživatele rybářského revíru, pokud
je havárie na vodách spojená s úhynem ryb. V tomto případě je nutno zajistit i odběr
a následné veterinární vyšetření reprezentativního vzorku uhynulých a přeživších ryb,

včetně případného zdokumentování (popis, fotodokumentace, video dokumentace)
jejich chování při otravě.
7.

Pro případ havárie velkého rozsahu je nutné zajistit finanční mechanismy umožňující
ihned financovat analytické práce.

8.

V případě zjištěného úhynu ryb při havárii na vodních tocích, které jsou rybářskými
revíry, je nutná úzká spolupráce s jeho uživatelem (nejčastěji složky Českého
rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu) a to jak při hlášení, zmáhání a
likvidaci následků havárie, tak i při zjišťování původce havárie. Provést opětovné
doplnění oddílu III povolenky k lovu ryb o stručné pokyny pro chování držitele
povolenky k lovu ryb (nejčastěji členů Českého rybářského svazu, z. s. a Moravského
rybářského svazu, z. s.) v případě zjištění havárie na vodách.

9.

Bezprostředně po události provést místní šetření u potenciálních původců havárie.

10.

Zpřísnit inspekční činnost ČIŽP zvláště formou navýšení zákonem stanovené maximální
výše pokuty v případě nenahlášení havárie

11.

Posílit odborné kapacity ve směru ochrany složek prostředí, a to jak na úrovni
průmyslových podniků znovuobnovením funkce vodohospodáře, tak i na úrovní
vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou pravomocí a ČIŽP.

12.

Havarijní plány územních celků pro případ havárie na vodách musí zohledňovat
havarijní plány podniků a navazovat na ně.

