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Modrá zpráva 2012

• 16. bilance tohoto druhu, vydávaná společně MZe spolu
s MŽP

• Podle 26 odst. 7 vodního zákona MZe ve spolupráci
s MŽP a krajskými úřady předkládá každé tři roky vládě
souhrnnou zprávu o plnění programů opatření a o stavusouhrnnou zprávu o plnění programů opatření a o stavu
povrchových a podzemních vod a hospodaření s vodami
v oblastech povodí. Tato souhrnná zpráva je letos
předkládána jako součást Modré zprávy 2012, kapitola
14.

• Vydáno 1000 ks. české verze, do konce října bude verze
anglická (Jana.Jankova@mze.cz)



Prov ěření výkonu TBD nad VD III. kategorie

• Zjištěno 86 VD III. kategorie (340 v ČR) bez
ohlášeného provádění TBD (spolupráce KÚ a ORP)

• 76 VD vysvětleno (např. rekategorizace VD, změna
názvu VD, stavba nerealizována…)

• 10 VD bez TBD (výzva vlastníkům, sankce)
• Kontrola provádění TBD;     Jan.Smolik@mze.cz 

kraj VD / bez TBD kraj  VD / bez TBD

Královéhradecký 7 / 0 Olomoucký 5 / 0

Jihočeský 13 / 1 Pardubický  9 / 2

Karlovarský 3 / 1 Plzeňský 1/ 0

Liberecký 1 / 0 Středočeský 16 / 4

Jihomoravský 1 / 0 Ústecký 8 / 1

Moravskoslezský 1 / 0 Vysočina 21 / 1



Vyhláška č. 252/2013 Sb.,

• Nahradila vyhlášku č. 391/2004 Sb.
• Např. evidence vodních toků a objektů na nich,

o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových                
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání      
a předávání těchto údajů do informačních systémů 

veřejné správy 

• Např. evidence vodních toků a objektů na nich,
hydrogeologických rajonů, vodních nádrží, vodních
útvarů a jejich stavu, zranitelných oblastí, množství a
jakosti povrchových a podzemních vod, vodních děl k
vodohospodářským melioracím pozemků, odběrů
povrchových a podzemních vod…)



• Údaje zpracovávají a ukládají do ISVS státní podniky
Povodí, Lesy ČR, ČHMÚ, Státní pozemkový úřad,
pověřené odborné subjekty, MZe a MŽP

• Účinnost od 1.9.2013 (vyjma 3 a 5 odst. 4, které • Účinnost od 1.9.2013 (vyjma 3 a 5 odst. 4, které 
nabývají účinnosti dnem 1. září 2014, a 2 odst. 4, 5 
odst. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016).



Novela vyhlášky o vodoprávní evidenci

• Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb.,
o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

• Probíhá meziresortní připomínkové řízení – do 21.10.2013
• Účinnost vyhlášky 1. ledna 2014
• Soulad s novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. účinnou od

1.8.20101.8.2010
• Zásadní změny:

- příloha č.1a – rozsah identifikačních údajů evidovaných
vodoprávními úřady,
- příloha č.1b – rozsah vybraných údajů, které ukládají správci
povodí do informačního systému veřejné správy,
- výrazné snížení rozsahu vybraných údajů
- doplněny předměty rozhodnutí



• 19 odst. 1 vodního zákona - povinnost vést evidenci
rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek,
souhlasů a podaných ohlášení, k nimž byl vydán souhlas

• MZe připravuje programové vybavení (do konce r. 2013)• MZe připravuje programové vybavení (do konce r. 2013)
• Projekt IOP – Rozvoj a úprava zemědělských registrů

- centrální registr vodoprávní evidence (software pro
vodoprávní úřady a pro s.p. Povodí)



Společné stanovisko MZe a MMR

• ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění
stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny
nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

• Na základě dotazů, jak zpoplatňovat potrubí od studny nebo
z ČOVz ČOV

• Pro účely vybírání správních poplatků se stavbou studny
rozumí studna včetně přívodního potrubí k zásobované
nemovitosti (obdobně potrubí u ČOV)

• V případě povolování potrubí ke stávající studni (ČOV) se
vybere správní poplatek jako za stavbu studny (ČOV)

• Vyvěšeno na http://eagri.cz a http://mmr.cz



Rozsah projektové dokumentace stavby,    
jejíž sou částí je vodní dílo

• Dotaz ČKAIT, podle které vyhlášky má být zpracována projektová
dokumentace pro vodní dílo, které je součástí jiné stavby.

• Nejednotná praxe vodoprávních úřadů v případě dopravních staveb. 
• Pro vodní díla , je rozsah a obsah dokumentace stanoven ve

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky
č. 62/2013 Sb. Tato vyhláška se aplikuje vždy u staveb vodních děl,
tedy i pro stavbu vodního díla, které je součástí jiné stavby.

• Podle 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních• Podle 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je kanalizace včetně
úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, součástí
dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně
k odvádění povrchových vod z této komunikace.

• V tomto případě se, nejedná o vodní dílo , ale o stavební objekty,
které spadají do působnosti speciálních stavebních úřadů pro
dopravní stavby, a projektová dokumentace se řídí vyhláškou
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb.



Žaloby

• na přiznání p řiměřeného zadostiu činění za vzniklou
nemajetkovou újmu zp ůsobenou nesprávným ú ředním
postupem - pr ůtahy v řízení

• Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

• Poskytuje se za celkovou (nepřiměřenou) délku řízení bez• Poskytuje se za celkovou (nepřiměřenou) délku řízení bez
ohledu na to, zda došlo k průtahům

• Nevracet opakovaně řízení k novému projednání, ale pokud
možno rozhodnout ve věci!

• Podrobné stanovisko k uplatněnému nároku (žalobě)
• Nahradí-li stát škodu může požadovat regresní úhradu na

úředních osobách a na správním úřadě



Příprava metodického doporu čení

• K postupu při povolování tepelných čerpadel využívajících
energetický potenciál podzemních vod a horninového
prostředí z vrtů

• Připravuje MMR, MZe a MŽP



Děkuji Vám za pozornost

Ing. Alena Binhacková


