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Úplné znění vodního zákona

• úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

• zákon č. 273/2010 Sb. 

• částka 101/2010 Sb. rozeslána dne 22. září 2010



Prováděcí předpisy k NVZ
• 20 prováděcích právních předpisů (7 změn vyhlášek, 9 nových 

vyhlášek, 1 změna nařízení vlády a 3 nová nařízení vlády)

• vyhláška č. 255/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb.

• nařízení vlády o vypouštění do vod podzemních ve vládě

• MPŘ 

– návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

– návrh vyhlášky o způsobu vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení 

útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu útvarů podzemních vod            

a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

• VPŘ MZe

– návrh vyhlášky o oblastech povodí

– návrh vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik   



Transpozice 

směrnice 2006/7/ES

• potřetí

• MZd, T 24.3.2008, žaloba k ESD 26.11.2009 (ST 1065)

• změna zákonů č. 258/2001 Sb. a 254/2001 Sb.

• změna zákona č. 254/2001 Sb.

– profily koupacích vod → správci povodí ve spolupráci s Ministerstvem 

životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví, vodoprávními úřady               

a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi (poprvé do 24. března 2011)

– zrušení 108 odst. 4 (MZd) a 114 (KHS)



„Pravidlová“ 

novela vodního zákona
• usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 č. 563 bod III./7 písm. b)

• změnu vodního zákona tak, aby závazná pravidla, která vláda 

každoročně připravuje k poskytování finančních prostředků a 

způsobu kontroly jejich užití v oblasti vod, již nebyla přílohou 

zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

• zrušení zmocnění ve vodním zákoně a vydávání pravidel 

ministerstvem podle zákona o rozpočtových pravidlech 

→ zrušení 102 odst. 3

• zkrácené a zúžené MPŘ (10 dní a MF, MV a Úřad vlády)



Ekoaudit
• usnesení vlády ze dne 31. května 2010 č. 419

• návrh opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání 

v České republice eliminací nadbytečných požadavků 

environmentální legislativy

• zjednodušení a zefektivnění 18 právních předpisů z oblasti 

environmentální legislativy

• harmonogram činnosti pracovní skupiny

– červen – úvodní jednání pracovní skupiny

– červenec až září – diskuse k jednotlivým podnětům v rámci podskupin

– září, říjen – výstupy činnosti podskupin, diskuse v rámci pracovní skupiny, 

schválení materiálu

– listopad – připomínkové řízení a jeho vyhodnocení

– prosinec – předložení materiálu Radě hospodářské a sociální dohody a následně 

vládě



Změna zákona č. 416/2009 Sb.

• ST 24 zařazeno na 5. schůzi od 21. září 2010

• urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

• vodní infrastrukturou

→   stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech 

vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně 

prospěšné stavby na ochranu před povodněmi

• spojení řízení na žádost stavebníka a rychlejší vyvlastnění
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