
III.  
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  

Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech 
rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek 
vydávaných vodoprávním úřadem.  
 
1.2 Definice problému 
 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky, kterou se nahrazuje vyhláška 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 (dále jen „návrh vyhlášky“), je poskytnout pomoc žadatelům o povolení k nakládání 

s povrchovými nebo podzemními vodami, povolení k některým činnostem, stavební povolení 

k vodním dílům a povolení jejich užívání, povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, souhlas a vyjádření vodoprávního úřadu. 

Součástí vyhlášky je i stanovení náležitostí ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla 

zničeného živelní pohromou nebo havárií či stavebních úprav, stejně jako náležitosti pro 

vydání závazného stanoviska pro potřeby vedení společného řízení dle stavebního zákona, 

či získání výjimky dle ustanovení § 23a vodního zákona.  

Vyhláška prostřednictvím formulářů shrnuje údaje a doklady, které musí žadatel 

předložit jak podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak i v případě vodních děl podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Vyhláška tak slouží jak potřebám žadatelů, kteří díky ní mají přehled 

o maximálním rozsahu údajů a dokladů, které po nich může vodoprávní úřad vyžadovat, tak 

samotnému vodoprávnímu úřadu, který na základě těchto údajů a dokladů rozhoduje, 

přičemž vyhláška zároveň stanoví i náležitosti takového rozhodnutí. Prostřednictvím 

formulářů, které tvoří přílohu vyhlášky, je možné i elektronické podání žádosti. 

Návrh vyhlášky provádí příslušná ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  

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

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.  

Podle nové úpravy § 115 odst. 2 vodního zákona má vyhláška stanovit, v kterých 

případech a jaké doklady se předkládají k žádosti o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané 

v rámci společného územního a stavebního řízení, kolaudační souhlas, stanovení 

ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo 
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vyjádření k ohlášení, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 

stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení, souhlasů a vyjádření.  

Návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení 

§ 115 odst. 2 vodního zákona a reaguje na změny provedené novelou vodního zákona 

zákonem č. 225/2017 Sb., kromě rozšíření předmětu zmocnění v § 115 odst. 2 vodního 

zákona zavádí také úpravu pro žádost u udělení výjimky dle ustanovení § 23a vodního 

zákona, která byla přijata novelou vodního zákona vodního zákona č. 150/2010 Sb., nicméně 

do současnosti nebyla předmětem sjednocující právní úpravy, přičemž absence této úpravy 

byla negativně vnímána jak ze strany žadatelů, tak ze strany vodoprávních úřadů. 

Jednotlivé formuláře, které tvoří přílohu vyhlášky, byly aktualizovány v souladu 

s platnou právní úpravou. Tímto krokem dochází ke snížení nároků na žadatele, kteří mají při 

podání žádosti k dispozici aktuální formulář a nemusí změny v jednotlivých právních 

předpisech sledovat. V návaznosti na rozšíření předmětu úpravy vyhlášky dochází rovněž 

k zavedení nových druhů formulářů. Tím dochází jak k dalšímu snížení nároků na žadatele, 

kteří se nemusí informovat vždy u příslušného vodoprávního úřadu, jaké náležitosti pro 

uvedené žádosti nebo ohlášení je třeba splnit, tak rovněž ke sjednocení částečně nejednotné 

praxe vodoprávních úřadů. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Ustanovení § 115 odst. 2 vodního zákona 
 

V současné době je ustanovením § 115 odst. 2 vodního zákona dáno zmocnění pro 

prováděcí předpis stanovit, v kterých případech a jaké doklady se předkládají k žádosti 

o rozhodnutí, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení 

ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i náležitosti rozhodnutí, 

opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření. 

Současnou právní úpravu, kterou představuje vyhláška č. 432/2001 Sb., je nutno 

rozšířit o nové formuláře, a je také nutno reagovat na přijatou novelu stavebního zákona, 

které přinesla změnu pro žádosti z oblasti stavebního práva, zejména co se týče souhlasu 

s provedením stavby, aj. 

 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 

 obecní úřady (§ 105 vodního zákona) 

 újezdní úřady na území vojenských újezdů (§ 105 vodního zákona) 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 106 vodního zákona) 

 krajské úřady (§ 107 vodního zákona) 

 ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108 vodního zákona) 

 veřejnost – žadatelé o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci společného 

územního a stavebního řízení, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma 

vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření 

k ohlášení, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 
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stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení, souhlasů a 

vyjádření. 

 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Návrh vyhlášky provádí zákonná ustanovení § 115 odst. 2 vodního zákona, ve znění 

zákona č. 225/2017 Sb., když stanovuje žadatelům rozsah žádosti o rozhodnutí, závazné 

stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení, kolaudační souhlas, 

stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje 

nebo vyjádření k ohlášení, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 

stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení, souhlasů a vyjádření. 

Součástí návrhu je také závazný postup pro vodoprávní úřady, neboť vyhláška 

zároveň stanoví i náležitosti takového rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 

stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení, souhlasů a vyjádření. 

 Prostřednictvím formulářů, které tvoří přílohu vyhlášky, je možné i elektronické 

podání žádosti. 

Navrhovaná úprava povede ke sjednocení postupu vodoprávních úřadů na všech 

úrovních státní správy, což bude mít mimo jiné i vliv na kvalitu vodoprávního řízení vůči 

žadatelům, kdy jednotlivé postupy vodoprávního úřadu budou zcela transparentní a pro 

žadatele předvídatelné. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

V případě zachování současného stavu nebude možné stanovit, ve kterých případech 

a jaké doklady se předkládají k žádosti o závazné stanovisko vydané v rámci společného 

územního a stavebního řízení, které bylo zavedeno novelou stavebního zákona 

č. 225/2017 Sb. 

 
 
2. Návrh variant řešení 
 

První varianta řešení předpokládá zachování vyhlášky č. 432/2001 Sb. v nezměněné 

podobě. Existence stávající vyhlášky v současné podobě by nesplňovala podmínky 

ustanovení § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. 

Druhá varianta řešení  znamená novelu vyhlášky č. 432/2001  Sb.  Novela vyhlášky 

by splnila podmínky ustanovení § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. 

Třetí varianta řešení předpokládá nahrazení vyhlášky č. 432/2001 Sb. novou 

vyhláškou. 

 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Návrh novely vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty.  
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3.2 Náklady 
 

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. 

 
 

3.3 Přínosy 
 

Nepopiratelným přínosem je snížení nároků na žadatele, kteří mají při podání žádosti 

k dispozici aktuální formulář a nemusí změny v jednotlivých právních předpisech sledovat.  

V návaznosti na rozšíření předmětu úpravy vyhlášky dochází rovněž k zavedení nových 

druhů formulářů. Tím dochází jak k dalšímu snížení nároků na žadatele, kteří se nemusí 

informovat vždy u příslušného vodoprávního úřadu, jaké náležitosti pro uvedené žádosti 

nebo ohlášení je třeba splnit, ale rovněž ke sjednocení částečně nejednotné praxe 

vodoprávních úřadů. 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
První varianta řešení 
  

První, tzv. nulovou, variantou se rozumí nepředložení návrhu novely vyhlášky a 
nenaplnění tak jednotlivých zmocňovacích ustanovení stanovených vodním zákonem.  
 

S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. Vyhláška 
by nereflektovala zmocnění v ustanovení § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.., ve znění 
zákona č. 225/2017 Sb. 
 
Druhá varianta řešení 
 

Novelou vodního zákona nově definované ustanovení § 115 odst. 2 stanovuje rozsah 
žádosti o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a 
stavebního řízení, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i náležitosti rozhodnutí, 
opatření obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného územního a 
stavebního řízení, souhlasů a vyjádření. Rozsah spolu s podrobnostmi stanoví prováděcí 
právní předpis. Vodní zákon tak jasně předpokládá vydání prováděcího předpisu. Tímto 
prováděcím právním předpisem je předmětná vyhláška č. 432/2001 Sb., která již upravuje 
obdobný předmět úpravy. 
 

Novelizace vyhlášky č. 432/2001 Sb. by si nevyžádala zvýšené nároky na státní 
rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Předmět úpravy vyhlášky by odpovídal zmocnění § 115 odst. 2 zákona 

č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že vyhláška byla vydána již v roce 2001 a čtyřikrát novelizována, a 

vzhledem k velkému množství terminologicky neaktuálních pojmů, včetně poznámek pod 
čarou odkazujících na již dlouhou dobu neplatné související právní předpisy, se však 
novelizace vyhlášky nejeví jako vhodná. 
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Třetí varianta řešení 
 

Novelou vodního zákona nově definované ustanovení § 115 odst. 2 stanovuje rozsah 
žádosti o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a 
stavebního řízení, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i náležitosti rozhodnutí, 
opatření obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného územního a 
stavebního řízení, souhlasů a vyjádření. Rozsah spolu s podrobnostmi stanoví prováděcí 
právní předpis. Vodní zákon tak jasně předpokládá vydání prováděcího předpisu. Tímto 
prováděcím předpisem je předmětný návrh vyhlášky. 

 
Nahrazení vyhlášky č. 432/2001 Sb. návrhem vyhlášky by si nevyžádalo zvýšené 

nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České 
republiky. 

 
Vyhláška č. 432/2001 Sb., byla za dobu své účinnosti, tzn. od 1. 1. 2002, čtyřikrát 

novelizována. Všechny předchozí novely, včetně poslední s účinností od 6. 12. 2011, 
podstatným způsobem snížily administrativní náročnost pro žadatele, například zavedením 
spojených formulářů žádostí o stavební povolení k vodnímu dílu a jemu odpovídajícímu 
povolení k nakládání s vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), případně 
formuláře žádostí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu, 
o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu, o stanovení způsobu 
a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, o udělení 
výjimky z použití závadných látek a o stanovení podmínek pro použití závadných látek 
a žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla, atd. V popisovaném trendu pokračuje 
i návrh vyhlášky, který vypouští z některých formulářů nevyužívané údaje. 

 
Tato varianta je nejvhodnější možností, jak naplnit zákonné zmocnění a zároveň 

poskytnout žadatelům, stejně jako dotčeným vodoprávním úřadům, ucelený a kvalitní 
prováděcí právní předpis, který blíže konkretizuje a vymezuje nejen rozsah žádosti 
o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení, 
kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného 
pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, ale zejména uvádí náležitosti rozhodnutí, 
opatření obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného územního a 
stavebního řízení, souhlasů a vyjádření, které jsou závazné pro činnost vodoprávního úřadu 
a to včetně odkazů na související právní předpisy. 
 
 
3.5  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 3, tedy předložení návrhu 

vyhlášky nahrazující stávající vyhlášku č. 432/2001 Sb.  
 
Varianta 1 tuto možnost nesplňuje, a proto se nedoporučuje. Varianta č. 2 sice 

naplňuje požadavky zákonného zmocnění, nicméně s ohledem na důvody uvedené 
ve vyhodnocení nákladů a přínosů variant je méně přínosná než varianta č. 3. 
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4. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Orgánem odpovědným za realizaci navržené varianty, kterou je nová vyhláška, 
nahrazující vyhlášku č. 432/2001 Sb., je Ministerstvo zemědělství. 

  
Z pohledu vynucování a úřední kontroly je dopad navržené varianty irelevantní.  

 
 

5. Zhodnocení dopadu 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. 
 
 
6.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
 osobních údajů 

 
Navrhovaná právní úprava obsahuje podrobnější úpravu některých ustanovení 

vodního zákona a stavebního zákona na úseku stavebního řádu a přílohy vyhlášky obsahují 
formuláře pro určité druhy žádostí, oznámení, ohlášení.  Navrhované právní úprava 
předpokládá v nezbytném rozsahu zpracování osobních údajů o žadatelích a není 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.   

 
Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou 

právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 

 
7.  Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. 
 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
 
9.  Konzultace a zdroje dat 
 

Základem pro zpracování RIA byly poznatky odboru státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí z kontrol prováděných u krajských vodoprávních úřadů na 
základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 689 a Plánu kontrol výkonu 
přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy prováděných ústředními správními 
úřady, stejně tak z kontrol prováděných tímto odborem u vodoprávních úřadů obcí 
s rozšířenou působností, které jsou prováděny v rámci vlastní metodické činnosti 
Ministerstva zemědělství. 
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10. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Martin Mareš, DiS.  
Funkce:   vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství 
Útvar:  odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí 
Telefon:   221 812 319 
E-mail:    martin.mares@mze.cz 
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