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Koncepce vodohospodá řské politiky
Ministerstva zem ědělství do roku 201 5

• schválena usnesením vlády č. 927 ze dne 14.12.2011

• prioritní úkoly:
- zabezpečit přípravu a zahájení III. etapy Programu

prevence před povodněmi od roku 2014,
- vytvořit podmínky pro podpory na rozvoj investic do - vytvořit podmínky pro podpory na rozvoj investic do 

vodovodů a kanalizací v malých obcích,
- zajistit komplexní péči o vodní zdroje včetně potřebných

plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik podle
evropských směrnic,

- pro naplnění těchto priorit je samozřejmě nezbytné vytvořit
a zajistit příslušné finanční zdroje.



Naplňování Koncepce řešení problematiky 
ochrany p řed povodn ěmi v ČR s využitím 
technických a p řírod ě blízkých opat ření

• Usnesení vlády č. 799 ze dne 10.11.2010
• Úkoly pro MZe, MŽP, MMR, MF

- Vymezení zájmových oblastí a jejich povodí
- Uplatnění podpor v zájmových oblastech- Uplatnění podpor v zájmových oblastech
- Příprava ekonomických, organizačních a legislativních 

nástrojů
- Preventivní protipovodňová strukturální opatření
- Příprava informačních nástrojů pro komunikaci s veřejností
- Podpora  výzkumu v oboru extrémních hydrologických jevů

• Zpráva o plnění úkolů k předložení vládě do 31.12.2013



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

Novely vodního zákona publikované ve Sbírce zákon ů

• Zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., 
o intregrovaném registru znečišťování …………………

Část čtvrtá – Změna vodního zákona v § 126 odst. 6

• Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

§ 6g – Seznam koupacích vod každoročně do 31.3.
Část druhá – Změna vodního zákona v § 34, § 104 odst. 1 
a § 108 odst. 4



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

Novely vodního zákona publikované ve Sbírce zákon ů

• Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur a o změně některých zákonů

Část šestá – Změna vodního zákona v § 17, § 28, § 29
a § 39a § 39

• Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé související zákony



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

• k zákonu č. 350/2012 Sb. podrobněji:
§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2. 
• technickou infrastrukturou jsou také stavby ke snižování  ohrožení 

území živelními  nebo jinými pohromami

• související novela vodního zákona (část XIII, čl. 17)

• „malé“ vodohospodářské úpravy nevyžadují ohlášení (§ 15a odst. 3)
• provázání souhlasů a závazných stanovisek – specialita souhlasu

v souladu s výkladem MZe č. 93 (§ 17 odst. 5 a § 104 odst. 9)
• výjimky v OPVZ 1. st. - vedle rozhodnutí i OOP (§ 30 odst. 7)
• výjimka z § 38 odst. 4 pouze pro ohlášené (§ 38 odst. 5)   
• upřesnění staveb pro vypouštění do POD (§ 38 odst. 7)
• kraje pouze chov ryb se závadnými látkami [§ 107 odst. 1 písm. t)] 
• omezení účasti obč. sdružení ve stav. řízeních (§ 115)



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

• k zákonu č. 350/2012 Sb. podrobněji:

• související novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích (část XIV)

• Položka 17 bod 1.

• písm. g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného• písm. g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO 300 Kč 

• písm. h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g 3000 Kč



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

Novely vodního zákona p řipravované

• Zákon, kterým se m ění zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpo čtových pravidlech a n ěkteré další zákony
Sněmovní tisk 660
Část třetí – Změna vodního zákonaČást třetí – Změna vodního zákona

zrušuje se odst. 3 v § 102 
Závazná pravidla pro poskytování finančních prostředků
nebudou přílohou zákona o státním rozpočtu (od roku 2014 je 
bude vydávat přímo MZe)
Stav – Senát vrátil 25.10.2012 zákon Poslanecké sněmovně
s pozměňovacími návrhy



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

Novely vodního zákona p řipravované

• Zákon, kterým se m ění některé zákony v souvislosti s 
přijetím rekodifikace soukromého práva hmotného
(doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku)
do konce roku 2012 k projednání ve vládědo konce roku 2012 k projednání ve vládě

Návrh MSP v mezirezortním připomínkovém řízení
Část třetí – Změna vodního zákona

Zásadní připomínky MZe



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

Novely zákon ů připravované, které mají dopad na VH

• Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí 
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), 
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona
č. 209/2011 Sb.
- řeší odkladný účinek soudního sporu
Stav – schválen 25.10.2012 senátem, před podpisem presidenta



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(od velké novely č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy publikované ve Sbírce zák onů

• Vyhláška č. 255/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly

• Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
• č. 416/2010 Sb• Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

• Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů
a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu 
podzemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(k velké novele č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy publikované ve Sbírce zákon ů

• Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb.

• Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro 
zvládání povodňových rizik

• č. 49/2011 Sb• Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
• Vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 

Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
• Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů 

povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického 
potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových 
vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 
povrchových vod



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(k velké novele č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy publikované ve Sbírce zákon ů

• Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod 
využívaných pro koupání

• Vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků

• Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních 
řádů a provozních řádů vodních děl



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(k velké novele č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy publikované ve Sbírce zákon ů

• Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu

• Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů,• Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů,
ve kterých se rozrušují ledové celiny

• Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových

• Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování 
znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství 
znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod
do vod povrchových



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(k velké novele č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy publikované ve Sbírce zákon ů

• Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností 
souvisejících se správou vodních toků

• Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programuoblastí a akčním programu



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(k velké novele č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy p řipravované – gesce MZe

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových 
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání 
a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné 
správy správy 

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 431/2001 Sb., 
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení 
a o údajích pro vodní bilanci

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., 
o vodoprávní evidenci 



Vodní zákon a provád ěcí předpisy
(k velké novele č. 150/2010 Sb.)

Provád ěcí předpisy p řipravované – gesce MŽP

• Vyhláška, k rybničnímu hospodaření a kategorizaci rybníků 
(podle § 39 odst. 8)

• Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota, způsob a kriteria 
stanovení minimálního zůstatkového průtoku
(§ 36 odst. 3)(§ 36 odst. 3)

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2002 Sb., 
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se 
stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení 
a změny ochranných pásem vodních zdrojů



Výkladová komise pro vodní zákon 
a provád ěcí předpisy

Ing. Miroslav Král, CSc.      předseda MZe
Ing. Daniel Pokorný místopředseda MZe
JUDr. Marie Straková tajemnice MZe
Ing. Alena Binhacková MZeIng. Alena Binhacková MZe
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Ambruz & Dark/ 

Deloitte Legal
JUDr. Helena Jantačová Poradenské služby 

v životním prostředí 
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. Právnická fakulta 

Masarykovy 
univerzity v Brně



Výkladová komise pro vodní zákon 
a provád ěcí předpisy

Ing. Pavel Koreček Městský úřad 
Chrudim 

JUDr. Václava Koukalová v důchodu – dříve 
MMR

Ing. Michal Krátký Povodí Vltavy, s.p.
Ing. Antonín Málek Krajský úřad 

Středočeského kraje
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. Povodí Vltavy, s.p.
JUDr. Jindřich Urfus MZe
JUDr. Josef Vedral, Ph.D. Úřad vlády ČR
JUDr. Ludmila Žaludová Pražské vodovody

a kanalizace, a.s. 



Výkladová komise pro vodní zákon 
a provád ěcí předpisy

Návrh výkladu
Prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami p ro 
využívání jejich energetického potenciálu
[§ 9 odst. 6 vodního zákona]

Z ustanovení § 9 odst. 6 vodního zákona vyplývá právní nárok 
na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami pro 
využívání jejich energetického potenciálu o dobu stanovenou ve 
stávajícím povolení, to znamená i na dobu kratší než 30 let, a to 
za podmínky, že oprávněnému nebyla pravomocně uložena 
sankce za opakované porušování povinností stanovených 
vodním zákonem nebo podle něho.



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Ing. Miroslav Král, CSc. 

Ministerstvo zemědělství

ředitel odboru vodohospodářské politiky

a protipovodňových opatření

tel. 221 812 449
miroslav. kral@mze.cz


