
II. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 

K přípravě návrhu této vyhlášky bylo přistoupeno z důvodu přijetí zákona  

č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen 

„novela stavebního zákona“), včetně zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vláda schválila návrh této novely 

stavebního zákona usnesením č. 828 ze dne 21. září 2016. Parlament ČR schválil návrh této 

novely stavebního zákona dne 27. 6. 2017 (Poslanecká sněmovna schválila definitivně návrh 

po jeho vrácení Senátem), prezident ČR zákon podepsal dne 13. 7. 2017.   

V rámci novely stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů zákonem  

č. 225/2017 Sb. došlo v ustanovení § 115 odst. 2 vodního zákona k rozšíření předmětu 

zmocnění k vydání vyhlášky. Toto rozšíření mělo vliv na počet případů, kdy má vyhláška 

stanovit, jaké doklady musí žadatel s ohledem na zvláštní potřeby vodního hospodářství 

předložit vodoprávnímu úřadu. Důvodem pro změnu tohoto ustanovení byl nově zavedený 

institut společného řízení (společného povolení) ve stavebním zákoně.  

Ve vazbě na změny stavebního zákona je nezbytné upravit obsahové náležitosti 

jednotlivých žádostí a změny promítnout též do příloh k vyhlášce, které obsahují formuláře 

pro podávání žádostí k jednotlivým typům žádostí. Nezbytné je též zohlednění některých 

změn stávajících správních aktů a požadavků na obsahové náležitosti těchto správních aktů  

a žádostech o ně.   

Návrh vyhlášky nahradí vyhlášku č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 

nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 

ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec této vyhlášky obsahuje nová ustanovení 

o obsahových náležitostech níže uvedených žádostí, jejich příloh a nové formuláře k těmto 

typům žádostí:  

 žádost o závazné stanovisko vydávané v rámci společného územního a stavebního 
řízení podle § 94j odst. 2, § 94q a následujících stavebního zákona, 

 žádost o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a 
odst. 7 vodního zákona. 

 

Do návrhu vyhlášky je také nezbytné promítnout zrušení některých typů řízení a 

opatření, které jsou nahrazeny novými typy řízení nebo jinými opatřeními. Přílohy obsahují 

25 formulářů pro jednotlivé typy žádostí a podání. U některých z nich dochází jen k úpravě 

stávajících formulářů, zaváděny jsou i některé zcela nové formuláře pro nové typy řízení, ale 

dochází též ke zrušení některých stávajících formulářů. 
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška, jež má nahradit vyhlášku Ministerstva zemědělství 

č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 

souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, je plně v souladu 

se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, včetně zákona č. 225/2017 Sb. Vyhláška č. 432/2001 Sb. byla vydána 

na základě zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 115 odst. 2 vodního zákona 

k provedení ustanovení zákona zmocňujících k úpravě obsahových náležitostí jednotlivých 

žádostí a správních aktů.  Navrhované změny ve vyhlášce jsou plně v mezích zákonného 

zmocnění obsaženého v § 115 odst. 2 ve spojení s dalšími ustanoveními vodního zákona. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie  

Obsah navrhované právní úpravy není předmětem práva Evropské unie. Obsahové 

náležitosti jednotlivých žádostí a správních aktů vydávaných ve vodoprávním řízení jsou 

v kompetenci členských států. Právní úprava přitom neporušuje ani se nijak nedotýká 

základních principů práva Evropské unie.  

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a 

o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů, je jednou z prováděcích vyhlášek k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Byla vydána v souladu se 

zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 115 vodního zákona. Novelizována byla 

naposledy v roce 2011 vyhláškou 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, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška upravuje obsahové náležitosti:  

 žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho 
změnu, 

 žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností) nebo o jeho změnu, 

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho 
změnu, 

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho 
změnu  

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu,  

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu,  

 žádosti o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu, 

 žádosti o stavební povolení k vodním dílům,  
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 žádosti o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému 
vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností),  

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné 
závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu,  

 žádosti o udělení souhlasu,  

 žádosti o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného 
územního a stavebního řízení, 

 žádosti o vyjádření,  

 žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,  

 ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo 
havárií, vodohospodářské úpravy, 

 žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému 
k takovému odběru,  

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně 
odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,  

 žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně 
odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,  

 ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 
50 ekvivalentních obyvatel,  

 žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu,  

 žádosti o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu,  

 žádosti o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod 
povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu,  

 žádosti o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky 
při použití závadných látek nebo jeho změnu,  

 žádosti o výjimku z dosahování cílů ochrany vod, 

 žádosti o schválení manipulačního řádu vodního díla.  
 

Součástí vyhlášky je 25 příloh žádostí a podání.  

Ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona je dána povinnost postupovat při řízeních 

o věcech upravených vodním zákonem podle stavebního zákona, jde-li o rozhodování 

týkající se vodních děl a vodohospodářských úprav. Dle stavebního zákona pak v případě, 

že prováděcí právní předpis určuje pro ohlášení, žádosti, návrhy a další podání formuláře, 

pak všechna tato podání lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě 

podepsané v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Tento požadavek je plně v souladu 

se strategickým cílem vlády týkajícím se elektronizace veřejné správy (viz např. usnesení 

vlády ze dne 10. května 2017, č. 347). Zpracováním formulářů pro podávání výše uvedených 

žádostí je sjednocen postup stavebních úřadů a současně se usnadňuje výkon státní správy 

v oblasti vodního hospodářství.  

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 225/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, která zavádí nové druhy řízení. Obsahové náležitosti nových typů správních aktů 

stejně tak jako žádostí o ně je nezbytné upravit v prováděcím právním předpise, kterým je 
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vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dále 

novela stavebního zákona obsahuje některé změny v požadavcích na stávající žádosti. Tyto 

změny byly zohledněny v návrhu Ministerstva pro místní rozvoj při novele vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu a jsou také předmětem navrhované právní úpravy. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na 

podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní rozpočet 

ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh též nemá negativní sociální dopady a negativní 

dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava se nijak netýká práv jednotlivých skupin obyvatel, upravuje 

obsahové náležitosti jednotlivých žádostí bez ohledu na osobu žadatele, a proto neporušuje 

princip rovnosti mužů a žen ani zákaz diskriminace. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 

Vyhláška č. 503/2006 Sb., obsahuje podrobnější úpravu některých ustanovení 

stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a příloha vyhlášky 

obsahuje formuláře pro určité druhy žádostí, oznámení, ohlášení.  Navrhované změny této 

vyhlášky předpokládají v nezbytném rozsahu zpracování osobních údajů o žadatelích a 

nejsou v rozporu s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti 

s navrhovanou právní úpravou se proto neočekává negativní dopad z hlediska ochrany 

soukromí a osobních údajů.   

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR. Navrhovaná právní 

úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního rizika. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

§ 1 

Toto ustanovení shrnuje obsah vyhlášky. Návrh vyhlášky nově upravuje náležitosti žádosti 

o závazné stanovisko vydávané v rámci společného územního a stavebního řízení podle 

§ 94j odst. 2, § 94q a následujících stavebního zákona, dále stanovuje náležitosti žádosti 

o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl a žádosti o udělení výjimky 

z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona.  

Návrh vyhlášky taktéž nově upravuje náležitosti závazného stanovisko vydávaného v rámci 

společného územního a stavebního řízení podle § 94j odst. 2, § 94q a náležitosti výjimky 

z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona. 

§ 2 

V ustanovení § 2 jsou odkazem na přílohu č. 1 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu. 

§ 3 

V ustanovení § 3 jsou specifikovány náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami nebo jeho změny. Oproti stávající úpravě je kladen větší důraz na 

přesný popis místa dotčeného požadovaným záměrem, kdy je pod písm. c) zpřesněno 

označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru, totéž platí pro název a 

kód útvaru podzemních vod pod písmenem d). 

Nad rámec vyhlášky č. 432/2001 Sb. doplněné písmeno i) zavádí povinnost vodoprávního 

úřadu stanovit emisní limity, jedná-li se o povolení k vypouštění znečištěných podzemních 

vod v případě sanačního čerpání do vod povrchových nebo podzemních. 

§4 

V ustanovení § 4 jsou odkazem na přílohu č. 2 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu. 

§ 5 

V ustanovení § 5 jsou specifikovány náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro 

potřeby jednotlivých občanů (domácností). Oproti stávající úpravě je kladen větší důraz na 

přesný popis místa dotčeného požadovaným záměrem, kdy je pod písm. c) zpřesněno 

označení dotčeného útvaru podzemních vod pomocí názvu a kódu. 

§ 6 

V ustanovení § 6 jsou odkazem na přílohy č. 3 a 4 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, nebo o jeho změnu. 
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§ 7 

V ustanovení § 7 jsou odkazem na přílohy č. 5 a 6 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých 

občanů (domácností) nebo o jeho změnu. 

§ 8 

V ustanovení § 8 jsou odkazem na přílohu č. 7 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k některým činnostem nebo o jeho změnu. 

§ 9 

V ustanovení § 9 jsou specifikovány náležitosti povolení k některým činnostem. Oproti 

stávající úpravě je kladen větší důraz na přesný popis místa dotčeného požadovaným 

záměrem, kdy je pod písmenem c) zpřesněno označení dotčeného vodního toku pomocí 

číselného identifikátoru, totéž platí pro název a kód útvaru podzemních vod pod 

písmenem d). 

§ 10 

V ustanovení § 10 jsou odkazem na přílohu č. 8 upraveny náležitosti žádosti o stavební 

povolení k vodním dílům.  

§ 11 

 V ustanovení § 11 jsou specifikovány náležitosti stavebního povolení k vodním dílům. 

Kromě náležitostí, jež vyplývají z jednotlivých ustanovení stavebního zákona, je i v případě 

stavebního povolení žádoucí zpřesnit popis místa dotčeného požadovaným stavebním 

záměrem, kdy je pod písmenem b) zpřesněno označení dotčeného vodního toku pomocí 

číselného identifikátoru, totéž platí pro název a kód útvaru podzemních vod pod 

písmenem c). 

§ 12 

V ustanovení § 12 jsou odkazem na přílohu č. 9 upraveny náležitosti žádosti o stavební 

povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému 

k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností). 

§ 13 

 V ustanovení § 13 jsou specifikovány náležitosti stavebního povolení k vodním dílům. 

Kromě náležitostí, jež vyplývají z jednotlivých ustanovení stavebního zákona, je i v případě 

stavebního povolení pro domovní čistírnu odpadních vod, nebo studnu žádoucí zpřesnit 

popis místa dotčeného požadovaným stavebním záměrem, kdy je pod písmenem b) 

zpřesněno označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru, totéž platí pro 

název a kód útvaru podzemních vod pod písmenem c). 
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§ 14 

V ustanovení § 14 jsou odkazem na přílohu č. 10 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 

nebo o jeho změnu. 

§ 15 

 V ustanovení § 15 jsou specifikovány náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod 

s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace. Toto ustanovení zůstává 

ve stejném znění, jak je uvedeno v aktuální vyhlášce č. 432/2001 Sb. 

§ 16 

V ustanovení § 16 jsou odkazem na přílohu č. 11 upraveny náležitosti žádosti udělení 

souhlasu dle ustanovení § 17 vodního zákona. 

§ 17 

V ustanovení § 17 jsou upraveny náležitosti souhlasu dle ustanovení § 17 vodního zákona. 

Také zde byl oproti stávající úpravě zpřesněn popis místa dotčeného požadovaným 

záměrem, kdy je pod písm. b) zpřesněno označení dotčeného vodního toku pomocí 

číselného identifikátoru. 

§ 18 

V ustanovení § 18 jsou odkazem na přílohu č. 12 upraveny náležitosti žádosti o závazné 

stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného územního a stavebního řízení. 

§ 19 

V ustanovení § 19 jsou upraveny náležitosti závazného stanoviska vodoprávního úřadu, 

vydávaného dle ustanovení § 94j odst. 2, § 94q a následujících novelizovaného stavebního 

zákona. Závazné stanovisko musí obsahovat náležitosti dle novelizovaného § 149 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Vzhledem k tomu, že do společného povolení lze v rámci řízení integrovat pouze podmínky 

uvedené v závazné části stanoviska, nikoli například v jeho odůvodnění, je zde taxativně 

vymezen obsah závazné části tohoto stanoviska. Ten bude, krom obligatorních údajů 

o umístění záměru, obsahovat zejména podmínky, zda kterých je záměr možný. 

§ 20 

V ustanovení § 20 jsou odkazem na přílohu č. 13 upraveny náležitosti žádosti o vyjádření dle 

ustanovení § 18 vodního zákona. 
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§ 21 

V ustanovení § 21 jsou upraveny náležitosti vyjádření dle § 18 vodního zákona. Vodoprávní 

úřad by měl při vydávání vyjádření hodnotit nejen soulad s plány povodí a plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací, ale také soulad s plány pro zvládání povodňových rizik.  

§ 22 

V ustanovení § 22 jsou odkazem na přílohu č. 14 upraveny náležitosti žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl. 

§ 23 

V ustanovení § 23 jsou upraveny náležitosti kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl. 

Náležitosti kolaudační souhlasu, potažmo kolaudačního rozhodnutí, jsou identické s úpravou 

v novelizované prováděcí vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., oproti této 

úpravě je dána povinnost uvádět určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu 

(charakterizovanými v odstavci 2), případně pro stavby uvedené v § 12 orientačně 

souřadnicemi systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.  

§ 24 

V ustanovení § 24 jsou odkazem na přílohu č. 15 upraveny náležitosti ohlášení udržovacích 

prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, a vodohospodářských 

úprav. 

§ 25 

V ustanovení § 25 jsou odkazem na přílohu č. 16 upraveny náležitosti žádosti o povolení 

k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební 

povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru. 

§ 26 

V ustanovení § 26 jsou odkazem na přílohu č. 17 a 18 upraveny náležitosti žádosti 

o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby 

jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod 

potřebné k takovému vypouštění. 

§ 27 

V ustanovení § 27 jsou odkazem na přílohu č. 19 upraveny náležitosti ohlášení vodních děl 

určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. 

§ 28 

V ustanovení § 28 jsou odkazem na přílohu č. 20 upraveny náležitosti žádosti o stanovení 

ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNATQKPS8D)



9 

 

§ 29 

V ustanovení § 29 jsou specifikovány náležitosti opatření obecné povahy o stanovení 

ochranného pásma vodního zdroje. Krom náležitostí, jež vyplývají z jednotlivých ustanovení 

správního řádu pro opatření obecné povahy, je i v případě stanovení ochranného pásma 

vodního zdroje žádoucí zpřesnit a jednoznačně identifikovat místo předmětného vodního 

zdroje, kdy je pod písmenem c) zpřesněno označení dotčeného vodního toku pomocí 

číselného identifikátoru, totéž platí pro název a kód útvaru podzemních vod pod 

písmenem d). 

§ 30 

V ustanovení § 30 jsou odkazem na přílohu č. 21 upraveny náležitosti žádosti o stanovení 

ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu. 

§ 31 

V ustanovení § 31 jsou specifikovány náležitosti opatření obecné povahy o stanovení 

ochranného pásma vodního díla. Stejně jako u ochranného pásma vodního zdroje i 

v případě stanovení ochranného pásma vodního díla je žádoucí zpřesnit a jednoznačně 

identifikovat místo předmětného vodního díla, kdy je pod písmenem c) zpřesněno označení 

dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru, totéž platí pro název a kód útvaru 

podzemních vod pod (písm. d). 

§ 32 

V ustanovení § 32 jsou odkazem na přílohu č. 22 upraveny náležitosti žádosti o stanovení 

způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních 

nebo jeho změnu. 

§ 33 

V ustanovení § 33 jsou specifikovány náležitosti pro stanovení způsobu a podmínek pro 

vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních. Také zde dochází ke 

zpřesnění místa předmětného vypouštění důlních vod, kdy je pod písmenem d) zpřesněno 

označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru, totéž platí pro název a 

kód útvaru podzemních vod pod písmenem e). 

§ 34 

V ustanovení § 34 jsou odkazem na přílohu č. 23 upraveny náležitosti žádosti o stanovení 

podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek 

nebo jeho změnu. 

§ 35 

V ustanovení § 35 jsou specifikovány náležitosti pro stanovení podmínek pro použití 

závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek. Také zde dochází ke 

zpřesnění místa předmětné aplikace závadných látek, kdy je pod písmenem c) zpřesněno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNATQKPS8D)



10 

 

označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru, totéž platí pro název a 

kód útvaru podzemních vod pod písmenem d). 

Dále je pak oproti stávající úpravě dána vodoprávnímu úřadu možnost správní úvahy, zda 

budou stanoveny další podmínky, za kterých se použití závadných látek povoluje.  

§ 36 

V ustanovení § 36 jsou odkazem na přílohu č. 24 upraveny náležitosti žádosti o výjimku 

z dosahování cílů ochrany vod dle ustanovení § 23 a odst. 7 vodního zákona. 

§ 37 

V ustanovení § 37 jsou specifikovány náležitosti rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování 

cílů ochrany vod. Ustanovení § 23a vodního zákona bylo do vodního práva zařazeno 

novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb., nicméně do současnosti nebyla výjimka dle 

ustanovení § 23a odst. 7 a 8 vodního zákona předmětem sjednocující právní úpravy, 

přičemž absence této úpravy byla negativně vnímána jak ze strany žadatelů, tak ze strany 

vodoprávních úřadů. 

Rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod, krom obligatorních údajů 

o umístění záměru, bude obsahovat zejména doklad o splnění podmínek, za kterých je 

navrhovaný záměr možný, s ohledem na možnost ovlivnění vodních útvarů. 

§ 38 

V ustanovení § 38 jsou odkazem na přílohu č. 25 upraveny náležitosti žádosti o schválení 

manipulačního řádu vodního díla. 

§ 39 

§ 39 stanoví, že řízení zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se 

dokončí podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. 

§ 40 

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství č. 321/2001 Sb., o dokladech žádosti 

o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 

úřadu, a všechny její novely. 

§ 41 

Účinnost vyhlášky bude stanovena v návaznosti na účinnost novely stavebního zákona a 

vodního zákona a s ohledem na průběh legislativního procesu. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 1 upravuje žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 

nebo jeho změnu. Oproti stávající právní úpravě je v souladu s přijatou novelou stavebního 

zákona (kde je nově upraven způsob prokazování soukromoprávního oprávnění umístit a 

provést záměr v § 184a), změněn požadovaný způsob prokázání soukromoprávního titulu 
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(oprávnění) k provedení záměru na cizím pozemku. Nově se zavádí povinnost předložení 

dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží 

jako podklad pro společné řízení podle § 94j odst. 2, § 94q a následující stavebního zákona. 

Příloha č. 2 

Příloha č. 2 upravuje žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností) nebo o jeho změnu. Oproti stávající právní úpravě je v souladu 
s přijatou novelou stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování 
soukromoprávního oprávnění umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný 
způsob prokázání soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím 
pozemku. Nově se zavádí povinnost předložení dokumentace pro vydání společného 
povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle 
§ 94j odst. 2, § 94q a následující stavebního zákona. 

Příloha č. 3 

Příloha č. 3 upravuje žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo o jeho změnu. Oproti stávající právní úpravě je v souladu s přijatou novelou stavebního 
zákona (kde je nově upraven způsob prokazování soukromoprávního oprávnění umístit  
a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný způsob prokázání soukromoprávního titulu 
(oprávnění) k provedení záměru na cizím pozemku. Nově se zavádí povinnost předložení 
dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží 
jako podklad pro společné řízení podle § 94j odst. 2, § 94q a následující stavebního zákona. 

Příloha č. 4 

Příloha č. 4 upravuje žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
nebo o jeho změnu. Oproti stávající právní úpravě je v souladu s přijatou novelou stavebního 
zákona (kde je nově upraven způsob prokazování soukromoprávního oprávnění umístit  
a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný způsob prokázání soukromoprávního titulu 
(oprávnění) k provedení záměru na cizím pozemku. Nově se zavádí povinnost předložení 
dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží 
jako podklad pro společné řízení podle § 94j odst. 2, § 94q a následující stavebního zákona. 

Příloha č. 5 

Příloha č. 5 upravuje žádost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro 
potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu. Oproti stávající právní úpravě 
je v souladu s přijatou novelou stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování 
soukromoprávního oprávnění umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný 
způsob prokázání soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím 
pozemku. Nově se zavádí povinnost předložení dokumentace pro vydání společného 
povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle 
§ 94j odst. 2, § 94q a následující stavebního zákona. 

Příloha č. 6 

Příloha č. 6 upravuje žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro 
potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu. Oproti stávající právní úpravě 
je v souladu s přijatou novelou stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování 
soukromoprávního oprávnění umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný 
způsob prokázání soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím 
pozemku. Nově se zavádí povinnost předložení dokumentace pro vydání společného 
povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle 
§ 94j odst. 2, § 94q a následující stavebního zákona. 
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Příloha č. 7 

Příloha č. 7 upravuje žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu. Oproti 
předchozí právní úpravě jsou v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy reagující 
na změnu terminologie. 

Příloha č. 8 

Příloha č. 8 upravuje žádost o stavební povolení k vodním dílům. Oproti stávající právní 
úpravě je v souladu s přijatou novelou stavebního zákona (kde je nově upraven způsob 
prokazování soukromoprávního oprávnění umístit a provést záměr v § 184a), změněn 
požadovaný způsob prokázání soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na 
cizím pozemku, kdy postačí souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby. V souladu 
s novelizovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb již nejsou vyžadovány 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a doklady o jednání s účastníky řízení, byla-li 
předem vedena. 

Příloha č. 9 

Příloha č. 9 upravuje žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni 
nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností). Oproti stávající právní úpravě je v souladu s přijatou novelou 
stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování soukromoprávního oprávnění 
umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný způsob prokázání 
soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím pozemku, kdy postačí 
souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby. V souladu s novelizovanou vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb již nejsou vyžadovány údaje o splnění požadavků 
dotčených orgánů a doklady o jednání s účastníky řízení, byla-li předem vedena. 

Příloha č. 10 

Příloha č. 10 upravuje žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu. Oproti předchozí úpravě jsou 
v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy reagující na změnu terminologie. 
V předchozí úpravě byl uvedený formulář uveden jako příloha č. 11. 

Příloha č. 11 

Příloha č. 11 upravuje žádost o udělení souhlasu. Oproti předchozí úpravě jsou v tomto 
formuláři provedeny pouze formální úpravy, kdy je doplněn požadavek na označení 
dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru. 

Příloha č. 12 

Příloha č. 12 upravuje žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané dle 
ustanovení § 94j odst. 2, § 94q a následujících novelizovaného stavebního zákona. Žádost 
o závazné stanovisko obsahuje především údaje o umístění a popis posuzovaného záměru, 
včetně povinnosti předložení dokumentace stavby pro společné povolení. 

Příloha č. 13 

Příloha č. 13 upravuje žádost o vyjádření vodoprávního úřadu. Uvedený formulář zůstává 
v identickém rozsahu jako ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. 

Příloha č. 14 

Příloha č. 14 upravuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl. 
Formulář byl včetně příloh uveden do souladu s obecnou úpravou pro užívání staveb, 
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vyjádřenou v novelizované vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Příloha č. 15 

Příloha č. 15 upravuje ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní 

pohromou nebo havárií a vodohospodářských úprav. Oproti předchozí právní úpravě jsou 

v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy reagující na změnu terminologie. 

Příloha č. 16 

Příloha č. 16 upravuje žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému 
k takovému odběru. Oproti stávající právní úpravě je v souladu s přijatou novelou stavebního 
zákona (kde je nově upraven způsob prokazování soukromoprávního oprávnění umístit a 
provést záměr v § 184a), změněn požadovaný způsob prokázání soukromoprávního titulu 
(oprávnění) k provedení záměru na cizím pozemku, kdy postačí souhlas vlastníka dotčeného 
pozemku nebo stavby. V souladu s novelizovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb již nejsou vyžadovány údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a 
doklady o jednání s účastníky řízení, byla-li předem vedena. 

Příloha č. 17 

Příloha č. 17 upravuje žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně 
odpadních vod potřebné k takovému vypouštění.  Oproti stávající právní úpravě je v souladu 
s přijatou novelou stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování 
soukromoprávního oprávnění umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný 
způsob prokázání soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím 
pozemku, kdy postačí souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby. V souladu 
s novelizovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb již nejsou vyžadovány 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a doklady o jednání s účastníky řízení, byla-li 
předem vedena. 

Příloha č. 18 

Příloha č. 18 upravuje žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně 
odpadních vod potřebné k takovému vypouštění. Oproti stávající právní úpravě je v souladu 
s přijatou novelou stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování 
soukromoprávního oprávnění umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný 
způsob prokázání soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím 
pozemku, kdy postačí souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby. V souladu 
s novelizovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb již nejsou vyžadovány 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a doklady o jednání s účastníky řízení, byla-li 
předem vedena. 

Příloha č. 19 

Příloha č. 19 upravuje ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 
50 ekvivalentních obyvatel. Oproti stávající právní úpravě je v souladu s přijatou novelou 
stavebního zákona (kde je nově upraven způsob prokazování soukromoprávního oprávnění 
umístit a provést záměr v § 184a), změněn požadovaný způsob prokázání 
soukromoprávního titulu (oprávnění) k provedení záměru na cizím pozemku, kdy postačí 
souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby. Nově je požadován situační výkres 
s vyznačenými souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNATQKPS8D)



14 

 

břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být prováděním stavebního záměru dotčeno, tato změna vychází z obecné úpravy institut 
ohlášení. 

Příloha č. 20 

Příloha č. 20 upravuje žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho 
změnu. Oproti předchozí úpravě jsou v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy, 
kdy je doplněn požadavek na označení dotčeného vodního toku pomocí číselného 
identifikátoru. 

Příloha č. 21 

Příloha č. 21 upravuje žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu. 
Oproti předchozí úpravě jsou v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy, kdy je 
doplněn požadavek na označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru. 

Příloha č. 22 

Příloha č. 22 upravuje žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod 
do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu. Oproti předchozí úpravě jsou 
v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy, kdy je doplněn požadavek na označení 
dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru. 

Příloha č. 23 

Příloha č. 23 upravuje žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo 
o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu. Oproti předchozí úpravě 
jsou v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy, kdy je doplněn požadavek na 
označení dotčeného vodního toku pomocí číselného identifikátoru. 

Příloha č. 24 

Příloha č. 24 upravuje žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod. Žádost, krom 
obligatorních údajů o umístění záměru, bude obsahovat zejména doklad o splnění 
podmínek, zda kterých je záměr možný.  

Jedná se zejména o potvrzení, že jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení 
nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru, že důvody nových změn nebo úprav vyplývají 
z nadřazeného veřejného zájmu, nebo že přínosy pro životní prostředí a společnost při 
dosahování cílů podle § 23a odst. 1 vodního zákona jsou převáženy přínosy nových změn 
pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj a že prospěšné cíle, které 
ze změn nebo úprav vodního útvaru vyplývají, nelze z důvodů technické neproveditelnosti 
nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly z hlediska životního 
prostředí významně lepší.  

Příloha č. 25 

Příloha č. 25 upravuje žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla. Oproti předchozí 
právní úpravě jsou v tomto formuláři provedeny pouze formální úpravy. 
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