
Vodohospodářské aktuality 

Seminář pro vodoprávní úřady  
Medlov 8. a 9. října 2014 

                                Král Miroslav 

 
 

v oblasti působnosti odboru vodohospodářské 

politiky a protipovodňových opatření 



Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 

Sb., o chemických látkách a chemických směsích  

a o změně některých zákonů (chemický zákon),  

ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony 

 

ČÁST TŘETÍ – Změna vodního zákona  

  

zrušení § 39 odst. 10 z důvodu duplicity s předpisem EU 

ve věci zákazu uvádění na trh a prodeje pracích prášků  

s koncentrací fosforu vyšší než  0,5 % hmotnostních 

 

Tato část zákona nabyla účinnosti dnem 1.7.2014 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Zákon č. 64/2014, kterým se mění některé zákony  

v souvislosti s přijetím kontrolního řádu  

(zákon č. 255/2012 Sb. – účinnost od 1.1.2014) 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ – Změna vodního zákona  

• § 92 odst. 5 - zavádí se výjimka z práva na náhradu za odebrané vzorky 

• § 110 - § 112 terminologické úpravy 

• § 114 - zrušuje se úprava oprávnění osob vykonávajících vodoprávní 

dozor a vrchní vodoprávní dozor (nově tato oprávnění vyplývají  

z kontrolního řádu) 

• § 114a - zrušuje se skutková podstata správního pořádkového deliktu. 

Nově bude nesplnění povinností postižitelné jako přestupek podle  

§ 15 kontrolního řádu nebo jako správní delikt právnické nebo  

podnikající fyzické osoby podle § 16 kontrolního řádu 

Tato část zákona nabyla účinnosti dnem 1.5.2014 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Nařízení vlády č. 117/2014 Sb. kterým se mění nařízení vlády 

č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády  

č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů 

Úpravy podmínek tzv. akčního programu nitrátové směrnice 2014-2015 

- omezení pro používání hnojiv na půdě zaplavené, přesycené vodou, 

promrzlé  nebo pokryté sněhem 

- upřesnění způsobu výpočtu limitu 170/kg/ha v průměru zemědělského 

podniku organického dusíku živočišného původu 

- navýšení skladovacích kapacit na hnojůvku (ze 3 na 5 měsíční produkci) 

- omezení hnojení na strmých pozemcích (nad 10º) na travních porostech  

- prodloužení zákazu hnojení v předjarním období pro jarní plodiny 

Účinnost od 1.7.2014 

 

 

Účinnost od 1.7.2014 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon  

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

-  kompletní revize reaguje na potřeby praxe a rozvoje 

rekreační plavby 

-  změny v provozování přístavů 

-  úprava pravidel plavebního provozu 

-  úprava provádění technických prohlídek malých rekreačních 

plavidel a plovoucích zařízení 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Zákon č. 187/2014 Sb. (pokračování)  

ČÁST DRUHÁ – Změna vodního zákona  

úpravy § 117 Porušení povinností při užívání povrchových vod 

k plavbě a § 125l 

Účinnost od 1.1.2015 

 

Ministerstvo dopravy připravuje novelu vyhlášky č. 241/2002 

Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je 

zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu 

a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě  
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Vyhláška č. 49/2014, kterou se mění vyhláška 

č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a o plánech pro 

zvládání povodňových rizik 

- reakce na infringement EK – podmínky pro vtláčení 

zemního plynu nebo LPG do geologických struktur 

pro účely skladování ve veřejném zájmu aby se  

zamezilo ohrožení jakosti souvisejících podzemních vod 

- náprava textové chyby 

Účinnost od 1.4.2014 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

- novela z důvodu infringementu EK 

- v současné době v PS PČR – ST 299 ve 2. čtení 

- plánovaná  účinnost od 1.1.2015 

- v ČÁSTI TŘETÍ  Změna vodního zákona 

• v § 115 odst. 6 a 7 - účast občanských sdružení je 

upravena, aby se předešlo duplicitě v řízeních navazujících 

na proces EIA, vedených podle vodního zákona 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Novela zákona č. 100/2001 Sb.    - pokrač.  

 

v ČÁSTI TŘETÍ  Změna vodního zákona 

• v § 115 vložen nový odstavec 9 

v návaznosti na odst. 8, který založil koncentrační pravidlo, 

a to jak ke vztahu k účastníkům řízení, tak i k dotčeným 

orgánům, je upravena možnost, aby z důvodu zachování 

jednotnosti při vedení vodoprávních řízení, koncentroval 

vodoprávní úřad všechny připomínky i v řízeních 

navazujících na proces EIA  
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Příprava novely vodního zákona  

- iniciativa Ministerstva financí – valorizace poplatku  

za odběr podzemní vody vč. snížení limitu zpoplatnění 

a určení výnosu, sazby v podzákonném předpisu 

- návrh do Plánu Legislativních prací vlády na rok 2015 

- předkladatelem MŽP s MZe (+ novelizace poplatků  

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) 

- hodnocení dopadů regulace (RIA) 

- MPŘ 3/2015, vláda 5/2015, plán. účinnost od 1.1.2016 

Souběžně upraví MZdr. poplatek za odběr minerálních vod 
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Ochrana hlásných profilů ČHMÚ  

- hlásné profily kategorií A a B podle § 78 VZ  

- společné stanovisko MŽP (OL, OOV) a MZe (odbor vh. 

politiky a protipovod. opatření) zveřejní na webu MZe  

a MŽP v nejbližším Věstníku MŽP    

- ochrana funkčnosti hlásných profilů při výstavbě vodních 

děl nebo obecných staveb nebo terénních úprav  

do 0,5 km proti proudu a do 3 km po proudu 

- VDÚ zajistí přizvání ČHMÚ jako účastníka řízení, resp. 

vydají souhlas ke stav. řízení podle § 17, popř. závazné 

stanovisko podle § 104 odst. 9 VZ  
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Novinky v legislativě vztahující se k vodnímu zákonu  

Výklad ustanovení § 83 písm. m) vodního zákona    

- zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník XIV, červenec-srpen 

2014 – Částka 5, Sdělení str. 122 

- Povodňovými škodami, které by měly být zahrnovány do 

protokolu a následně odstraňovány mimo procesní režim 

zvláštních právních předpisů, jsou pouze takové škody, 

které díky akutní rizikovosti ve vztahu k životům, zdraví či 

majetku nesnesou dobu „odkladu“ spočívajícího ve vedení 

správního řízení podle zvláštních právních předpisů,  

a zároveň nespočívají (v souladu s § 65 odst. 5 vodního 

zákona ve výstavbě, údržbě a opravách staveb  

a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, 

jakož ani v dalších investicích vyvolaných povodněmi   
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Rezervy státních pozemků pro uskutečnění 

rozvojových programů státu 

- aktualizace nařízení vlády č. 237/2011 Sb. 

- schválena usnesením vlády č. 784 z 1.10.2014 

- uložena nová aktualizace do 31.12.2014 

pro MZe jde o rezervy st. pozemků pro uskutečnění 

vládou schválených rozvojových programů státu 

realizovaných s. p. Povodí 
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Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství  

k získávání práv v územích určených k řízeným 

rozlivům povodní 

 
 
- doporučení postupu k získávání práv v územích určených 

k řízeným rozlivům povodní podle § 68 a § 55a vodního 

zákona 

- pro investory staveb, dotčené správce povodí, správce 

vodních toků a vodoprávní úřady  

- nahrazuje předchozí verzi metodické pomůcky  

z roku 2010 po zrušení Krajských agentur pro zemědělství 

a venkov 

- přiložen vzor smlouvy o zřízení služebnosti rozlivu 

- zveřejněna na webu MZe 7.10.2014 
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Děkuji za pozornost 
a s přáním úspěchů ve Vaší práci 

pro vodu se s Vámi s koncem 
roku 2014 loučím  

 Ing. Miroslav Král, CSc.  

tel. 221 812 449 

miroslav. kral@mze.cz 
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