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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je sjednotit a závazně stanovit způsob a kritéria 

stanovení minimálního zůstatkového průtoku, a to pro potřeby vodoprávních úřadů v rámci 

povolení k nakládání s vodami a v souladu s požadavky na umožnění obecného nakládání 

s vodami a s ohledem na ekologické funkce a stav vodního útvaru. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s 

Listinou základních práv a svobod a s Ústavou České republiky.  

Návrhem právního předpisu je naplňován jeden z cílů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon) – stanovit způsob a kritéria minimálního 

zůstatkového průtoku. Návrh je v souladu s vodním zákonem i se zákonným zmocněním 

obsaženým v ustanovení § 36 odst. 3 tohoto zákona. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh je v souladu s předpisy Evropské unie a plní požadavky vyplývající ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

Předložený návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době je vodoprávními úřady jako podklad pro stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku v povolení k nakládání s vodami využíván metodický pokyn 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) ke stanovení hodnot minimálních 

zůstatkových průtoků ve vodních tocích z roku 1998. Tento podklad je však pro činnost 

vodoprávních úřadů z hlediska ochrany vod nevyhovující, a to zejména vzhledem k definici 

minimálního zůstatkového průtoku uvedené v § 36 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podle platného znění vodního zákona 

je totiž při stanovení minimálního zůstatkového průtoku nutno zohlednit dopad na biologické 

složky a dosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky a cíle ochrany vod podle § 23a vodního zákona. 

Hodnoty minimálního zůstatkového průtoku stanovené podle stávajícího metodického 

pokynu jsou pouze směrné a vodoprávní úřad s nimi může v podstatě volně nakládat. 
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Způsoby stanovení minimálního zůstatkového průtoku tak nejsou jednotné. Nadto byl 

původně výpočetní algoritmus ve stávajícím metodickém pokynu navržen pro ředění 

odpadních vod pod čistírnami odpadních vod a plně nezohledňuje ekologické funkce 

vodních toků.  

Navrhované nařízení vlády stanoví způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového 

průtoku ve vodním toku (§ 1 nařízení), tj. v případě odběrů z koryta vodního toku bez 

přítomnosti vodního díla – nádrže, rybníku apod., které slouží k akumulaci vod. Jedná se 

např. o odběry povrchových vod z vodního toku pro zavlažování, průmysl, derivační malé 

vodní elektrárny, specifickým příkladem jsou i jezové malé vodní elektrárny. V tomto případě 

se jedná o přímé ovlivnění průtoku ve vodním toku, přítok se tedy rovná odběru a odtoku 

pod odběrem.  

Způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku pod vodními díly sloužícími 

k akumulaci vod (§ 2 nařízení) zahrnuje stanovení minimálního zůstatkového průtoku pod 

nádržemi, které vzhledem k pozměněnému režimu vyžadují odlišný způsob stanovení 

minimálního zůstatkového průtoku. V tomto případě se jedná o nepřímé ovlivnění průtoku 

ve vodním toku pod vodním dílem, přítok do vodního díla se spolu s akumulačním 

potenciálem vodního díla rovná odběru a odtoku pod vodním dílem. 

 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

     Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 

rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace. Na nařízení vlády bude navazovat metodický pokyn 

o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku a o místech a způsobu 

jeho měření a dále webová aplikace k výpočtu minimálního zůstatkového průtoku. 

Administrativní a případné další náklady MŽP na vydání metodického pokynu 

k předmětnému Nařízení vlády budou pokryty v rámci současné agendy MŽP. Provoz 

webové aplikace bude rovněž zajišťován v rámci současné agendy MŽP bez dodatečných 

finančních požadavků na státní a ostatní veřejné rozpočty. 

     Navrhovaná právní úprava má potenciální negativní dopady na fyzické a právnické osoby, 

jejichž činnost vyžaduje povolení k nakládání s vodami spočívající v možném zpřísnění 

minimálního zůstatkového průtoku z důvodu zohlednění místních podmínek a stavu 

vodního útvaru (více viz kapitola 3.1 závěrečné zprávy RIA).  

     Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
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postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá se negativní dopad na rovné postavení 

mužů a žen.  

     Návrh právního předpisu bude mít pozitivní dopady na životní prostředí, neboť dojde k 

zavedení jednotného a závazného způsobu při stanovení minimálního zůstatkového 

průtoku ve vodních tocích, který reflektuje požadavky na ekologické funkce vodního toku. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

     Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

     Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádná korupční rizika.  

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Navrhované nařízení vlády stanoví způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového 

průtoku ve vodním toku, tj. v případě odběrů z koryta vodního toku bez přítomnosti vodního 

díla – nádrže, rybníku apod., které slouží k akumulaci vod. Jedná se např. o odběry 

povrchových vod z vodního toku pro zavlažování, průmysl, derivační malé vodní elektrárny, 

specifickým příkladem jsou i jezové malé vodní elektrárny. V tomto případě se jedná o přímé 

ovlivnění průtoku ve vodním toku, přítok se tedy rovná odběru a odtoku pod odběrem.  

 

K § 2 

Způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku pod vodními díly sloužícími 

k akumulaci vod zahrnuje stanovení minimálního zůstatkového průtoku pod nádržemi, které 

vzhledem k pozměněnému režimu vyžadují odlišný způsob stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku. V tomto případě se jedná o nepřímé ovlivnění průtoku ve vodním toku 

pod vodním dílem, přítok do vodního díla se spolu s akumulačním potenciálem vodního díla 

rovná odběru a odtoku pod vodním dílem. 

 

K § 3 

Přechodné ustanovení stanoví, že v řízeních o povolení k nakládání s vodami, která byla      

zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se při stanovení hodnot minimálního 

zůstatkového průtoku postupuje podle dosavadních právních předpisů, tj. podle ustanovení § 

36 odst. 2 s přihlédnutím  k Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí ke stanovení 

hodnot minimálního zůstatkového průtoku z roku 1998. Totéž platí pro povolení k nakládání 
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s vodami vydaná vodoprávními úřady v minulosti, tj. do doby nabytí účinnosti toho nařízení 

vlády. Ani tato povolení nebudou nařízením vlády dotčena. 

K § 4 

 Účinnost nařízení vlády se navrhuje ke dni 1. dubna 2018. 

 

K příloze č.1a 

Mapa „Grafické rozdělení území České republiky se zobrazením čtyř oblastí podle hranic 

hydrologických povodí 4. řádu“ slouží vodoprávnímu úřadu k orientačnímu zatřídění místa 

nakládání s vodami do jedné ze čtyř oblastí s odlišnými přírodními podmínkami (viz §1 

odstavec 1 písmeno a) nařízení vlády). Jedná se o oblast 1 zahrnující povodí s vyrovnaným 

hydrologickým režimem (zejména svrchnokřídové pánevní struktury), oblast 2 zahrnující 

povodí v horských oblastech, oblast 3 reprezentující hydrologicky rozkolísanější území  

a zahrnující krystalinické struktury, které se nacházejí v podhůří pohraničních pohoří  

a v oblasti Českomoravské vrchoviny a oblast 4 zahrnující povodí s výrazně rozkolísaným 

hydrologickým režimem. 

  

Příloha č. 1a bude po nabytí účinnosti nařízení vlády ve větším rozlišení přístupná na 

webových stránkách MŽP. 

   

K příloze č.1b 

Tabulka „Seznam hydrologických povodí 4. řádu zatříděných do čtyř oblastí“ uvádí rozdělení 

hydrologických povodí 4. řádu do čtyř oblastí s odlišnými přírodními podmínkami, graficky 

znázorněných v příloze č. 1a. Slouží vodoprávnímu úřadu k detailnímu zatřídění místa 

nakládání s vodami (viz §1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády).        

 

K příloze č. 2 

Tabulka „Výpočet hodnot minimálního zůstatkového průtoku pro nakládání s vodami“ uvádí 

algoritmy pro stanovení dvou hodnot minimálního zůstatkového průtoku pro hlavní a jarní 

sezónu pro každou ze čtyř oblastí (viz §1 odst. 1 písm. b) nařízení vlády). Algoritmy zohledňují 

kromě přírodních podmínek a sezonality (vystižení přirozeného vodního režimu) i dopad na 

biologické složky. 

  

Na webových stránkách MŽP bude po nabytí účinnosti nařízení vlády umístěna webová 

aplikace, která bude mít za cíl usnadnit vodoprávním úřadům výpočet hodnot minimálního 

zůstatkového průtoku.  
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