Centrální registr vodoprávní
evidence

• Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení
evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy,
závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl
dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí
podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní
evidenci - v platnosti od 01.01.2014

• omezení rozsahu údajů, zadávaných vodoprávními
úřady do vodoprávní evidence

• povinnost doplňování části vybraných údajů jednotlivými
správci povodí

• Zadávání rozhodnutí do CRVE je ze strany Ministerstva
zemědělství pravidelně kontrolováno po skončení
jednotlivých kvartálních období

Připravované změny v CRVE
• Zakládání cizinců do SZR

• Zadávání vybraných údajů pro tzv. historická
rozhodnutí

• Úprava rozhraní webových služeb

Zakládání cizinců do SZR
• V případě, že se při zakládání rozhodnutí do CRVE
nepovede vyhledat již existující subjekt v SZR, ani
vyhledat subjekt v základních registrech (prostřednictvím
SZR), bude uživateli zpřístupněna nová záložka pro
založení zahraniční osoby.

• Uživatel bude muset vyplnit povinné údaje - jméno,
příjmení, datum narození (pro fyzické osoby) resp.
obchodní jméno (pro právnické osoby), dále státní
příslušnost a primární adresu. V adrese bude uveden
kód státu a následně minimálně první řádek adresy a
PSČ pro zahraniční adresu.

Zadávání vybraných údajů pro historická
rozhodnutí
• Tzv. historická rozhodnutí = rozhodnutí s datem vydání
před 01.08.2010.

• Nad rámec stávající možnosti editovat základní údaje u
těchto rozhodnutí bude uživatelům z řad vodoprávních
úřadů umožněno editovat a doplnit nekompletní vybrané
údaje dle vyhlášky č. 414/2013 Sb. příl. 2.

Úprava rozhraní webových služeb
• Doplňuje do CRVE nutnost uvádět důvod vrácení
rozhodnutí z Povodí na vodoprávní úřad.

• Při opakovaném předávání rozhodnutí na povodí bude
vyžadováno zadání popisu provedených změn
odsouhlasení předání ze strany vodoprávního úřadu.

a

• Možnost vodoprávního úřadu vyžádat si z povodí
rozhodnutí k opravě.

• Historie záznamu.

Metodika pro zavedení záznamu do CRVE
• Položka Popis rozhodnutí slouží pro lepší identifikaci evidovaného
rozhodnutí, proto je vhodné popisovat zadaná rozhodnutí v
ustáleném formátu (např. dČOV – Novák – Kostomlaty; Mlýnský
rybník – Novotný – Horní Cerekev, apod.) s určitou vypovídací
hodnotou.

• Při zapisování povolení k odběru povrchových vod uvádět
v popisu akce také ř. km.

• Jako oprávněný subjekt v případě stanovení záplavového
území se využije osoba správce toku, která podává podnět na
stanovení takového záplavového území.

Metodika pro zavedení záznamu do CRVE
• Nezaměnitelnost přehlásky – je nutno rozlišovat mezi jmény
Müller vs. Műller – uvedené přehlásky nelze vzájemně
zaměnit.

• Závazná stanoviska - do vodoprávní evidence patří pouze
souhlasy dle § 17 vodního zákona, jsou-li vydány formou
závazného stanoviska a dále závazná stanoviska dle § 104
odst. 9 vodního zákona - závazným stanoviskem však v
žádném případě nejsou např. různá „sdělení“ vodoprávního
úřadu k investičním akcím, jež se nedotýkají zájmů
chráněných vodním zákonem
(to platí i pro tzv. závazná koordinovaná stanoviska).

Metodika pro zavedení záznamu do CRVE
• Vkládání potřebného počet výroků rozhodnutí - počet výroků
musí souhlasit s počtem povolovaných vodních děl, činností,
nakládání s vodami (příkl. 3 malé vodní nádrže – 3x stavební
povolení a 3x nakládání s vodami).

• Správné vyplňování výroků – často dochází k situaci, kdy
změna povolení nakládání s vodami dle § 12 vodního zákona
(změna platnosti, změna způsobu odběru vzorků, změna
limitů,..) je nesprávně zadána jako povolení k nakládání s
vodami dle § 8 vodního zákona.

• Rozhodnutí o odstranění stavby – zadávat jako typ „Další
opatření vodoprávního úřadu“ nikoliv jako stavební povolení.

Metodika pro zavedení záznamu do CRVE
• Důsledná kontrola jednotek v rámci vydávaného povolení (tis.
m3/rok vs. m3/rok).

• V případě, že správce povodí vrátí vodoprávnímu úřadu do
„Rozpracovaných“ záznam s datem vydání 01.01.1900, je
nutno takový záznam doplnit (typicky o č.j. a datum vydání,
případně přiložit soubor s rozhodnutím).

Kde máme najít název a kód vodního útvaru (viz § 3 písm.
c), nebo § 5 písm. c) vyhlášky č. 432/2001 Sb.) - jedná se o
ID vodního toku, nebo HEIS ID v registru vodních toků na
portále MZe? Prosíme o příklad, jak vypadá.

Vodní útvar je významné soustředění vod v určité oblasti,
charakteristické společnými znaky, jako je forma výskytu,
vlastnosti vod či znaky hydrologického režimu - § 2 odst. 3
vodního zákona. Jedná se např. o vodní tok, jeho ucelený
úsek, vodní nádrž,…
Vodní útvary se označují názvem a kódem – např.
Mlýnský potok od pramene po ústí do náhonu z Otavy
HVL_1220
Vodní útvar je jednou z detailních charakteristik, které jsou
poskytovány aplikací CRVE – v části zadání místa
záznamu – detail místa.
Národní geoportál INSPIRE.

Kterým dnem nabývá právních účinků kolaudační souhlas?
Stavební zákon v ust. § 122 nespecifikuje (např. souhlas
s ohlášením nabývá právních účinků dnem doručení
stavebníkovi - § 106 odst. 2 SZ). Je to u kolaudačního
souhlasu stejné? Jaké datum zapisovat do CRVE?

územní souhlas (§ 96 odst. 4)
souhlas s ohlášeným stavebním záměrem (§ 106 odst. 2)
souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 odst. 3)
souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 3)
právních účinků nabývají dnem doručení souhlasu žadateli,
stavebníkovi, oznamovateli, resp. vlastníkovi stavby.

územní souhlas (§ 96 odst. 4)
souhlas s ohlášeným stavebním záměrem (§ 106 odst. 2)
souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 odst. 3)
souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 3)
právních účinků nabývají dnem doručení souhlasu žadateli,
stavebníkovi, oznamovateli, resp. vlastníkovi stavby.
§ 122 - výslovné ustanovení o právních účincích absentuje
výše uvedené souhlasy jsou svým charakterem i účinky
téměř shodné a kolaudační souhlas se svým charakterem
ani účinky od nich zásadně neliší
i kolaudační
souhlas nabývá právních účinků dnem jeho doručení
stavebníkovi, který o jeho vydání žádal.

V případě problémů s připojením k portálu Ministerstva
zemědělství kontaktujte helpdesk MZe helpdesk@mze.cz
tel. 221 811 888
Nejasnosti s fungováním aplikace, nedostupnost aplikace,
případně problémy s oprávněnými subjekty je možno
předávat k řešení také na adresu martin.mares@mze.cz

Děkuji za pozornost

