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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu nařízení vlády: Nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. duben 2018 

Implementace práva EU: Ano.  

Nařízení vlády je jedním z nástrojů k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního 
prostředí podle Rámcové směrnice o vodách, tedy k zamezení zhoršení stavu útvarů 
povrchových vod, k dosažení jejich dobrého stavu, resp. k dosažení dobrého 
ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod. 
Vypracování nařízení vlády je uvedeno jako jedno z opatření typu C v plánech povodí na 
období 2016 - 2021.  

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

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 vodních toků 
a stav/potenciál vodních útvarů. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

- MŽP – snížení rizika sankcí ze strany EU – viz kapitola 3.1 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

- Potenciální negativní dopady na fyzické a právnické osoby, jejichž činnost vyžaduje 
povolení k nakládání s vodami - možné zpřísnění minimálního zůstatkového průtoku 
z důvodu zohlednění místních podmínek, ekologické funkce vodních toků 
a stavu/potenciálu vodních útvarů – viz kapitola 3.1 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
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3.5 Sociální dopady: Ne 

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Zavedení jednotného a závazného způsobu při stanovení minimálního zůstatkového 
průtoku ve vodních tocích a pod vzdouvacími stavbami (jezy, vodní nádrže apod.), který 
reflektuje požadavky na zachování/zlepšení ekologické funkce vodního toku – viz kapitola 
3.1  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 

1.2 Definice problému 

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 vodních útvarů 

podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále „Rámcová směrnice o vodách“) 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. 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. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vodní zákon v § 36 odst. 3 stanovuje pověření k vypracování nařízení vlády ke způsobu 

a kritériím stanovení minimálního zůstatkového průtoku, neboť dopady jeho stanovení se 

dotýkají více resortů. Zmocnění k jeho zpracování je podle § 108 odstavec 3 písmeno a) bod 

4 vodního zákona v působnosti Ministerstva životního prostředí jako ústředního vodoprávního 

úřadu.  

V současné době vodoprávní úřady vycházejí při stanovování minimálního zůstatkového 

průtoku z předmětného metodického pokynu MŽP a nedisponují právně závazným předpisem, 

který by ustanovil jednotný postup pro činnost vodoprávních úřadů v oblasti stanovování 

minimálního zůstatkového průtoku. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Vodoprávní úřady na úrovni obecních úřadů s rozšířenou působností a krajských 

úřadů, vzhledem k tomu, že 

i. vydávají podle § 8 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, ve kterém 

stanovují  

i minimální zůstatkový průtok; 

ii. v rámci vodoprávního dozoru kontrolují, zda jsou dodržována jimi vydaná 

rozhodnutí. 

b) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako ústřední vodoprávní úřad, který v rámci 

vrchního vodoprávního dozoru kontroluje, jak vodoprávní úřady a Česká inspekce 

životního prostředí provádějí ustanovení vodního zákona a předpisů podle něho 
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vydaných. V rozsahu své působnosti podle vodního zákona v rámci vrchního 

vodoprávního dozoru je oprávněno též kontrolovat, jak jsou dodržována ustanovení 

vodního zákona a předpisů podle něho vydaných, jak jsou dodržována rozhodnutí 

vodoprávních úřadů, jak jsou plněny povinnosti vlastníků vodních děl, správců vodních 

toků a správců povodí.  

c) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), které přísluší v rámci vodoprávního 

dozoru kontrolovat, jak fyzické nebo právnické osoby dodržují povinnosti stanovené 

vodním zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo vodoprávními úřady na 

úseku nakládání s povrchovými vodami, ukládat odstranění a nápravu zjištěných 

nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, zjistí-li porušení povinností na tomto 

úseku, a spolupracovat s vodoprávními úřady. 

d) Fyzické a právnické osoby, jejichž činnost vyžaduje povolení k nakládání 

s vodami - vlastníci a provozovatelé malých vodních elektráren, odběratelé povrchové 

vody (průmysl, zemědělství atd.), vlastníci a provozovatelé vodních nádrží. 

e) Správci povodí, kteří v rámci své činnosti podávají podněty, návrhy a vyjádření 

vodoprávním úřadům ve věcech minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.  

f) Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad v otázce manipulačních řádů  

a správy vodních toků. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem prováděcího předpisu je na základě zmocnění v § 36 v odst. 3 vodního zákona stanovit 

jednotný způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku formou nařízení vlády. 

Nařízení vlády má tak za cíl sjednotit a závazně vymezit způsob a kritéria stanovení 

minimálního zůstatkového průtoku vodoprávním úřadem, který respektuje a vychází ze znění 

Rámcové směrnice o vodách, z cílů ochrany vod podle § 23a vodního zákona, cílů 

stanovených plány povodí podle § 24 vodního zákona a zároveň zohledňuje místní podmínky.  

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nevypracování nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku nebude splněno zmocnění dané § 36 odstavec 3 vodního zákona. 

Způsoby stanovení minimálního zůstatkového průtoku nebudou jednotné a lze očekávat, že 

nebudou naplňovat definici danou vodním zákonem a zohledňovat ekologické funkce vodního 

toku. Tím dochází ke zvýšení rizika výskytu situací, při kterých může docházet ke zhoršování, 

resp. nedostatečnému dosahování dobrého stavu útvarů povrchových vod podle Rámcové 

směrnice o vodách, zhoršení kvality surové vody určené k výrobě pitné vody, zhoršení stavu 

vodních ekosystémů a souvisejících závislých suchozemských ekosystémů.  

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Varianta 0 předpokládá zachování současného stavu, tj. nesplnění vodním zákonem 

stanoveného zmocnění k vydání nařízení vlády, které reflektuje požadavky Rámcové směrnice 

o vodách.  
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2.2 Varianta 1 

Varianta 1 předpokládá vydání nového nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení 

minimálního zůstatkového průtoku ve vodních tocích (dále také jako „Nařízení vlády“).  

Hlavní kritéria, na základě kterých budou vodoprávní úřady stanovovat minimální zůstatkové 

průtoky, jsou dle navrženého Nařízení vlády: regionalizace (rozdělení ČR na 4 oblasti podle 

přírodních podmínek); sezonalita (hodnota minimálního zůstatkového průtoku bude proměnná 

v roce, aby lépe vystihla přirozený vodní režim); zohlednění dopadů na biologické složky, 

zohlednění cílů vyplývajících z plánů povodí a místních podmínek. 

Dále se předpokládá, že na Nařízení vlády bude navazovat Metodický pokyn ke způsobu 

a kritériím stanovení minimálního zůstatkového průtoku a ke stanovení místa a způsobu 

měření minimálního zůstatkového průtoku a četnosti předkládání výsledků těchto měření 

vodoprávnímu úřadu. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachování současného stavu přináší riziko zhoršení stavu vodních útvarů vlivem 

nejednotného stanovování minimálního zůstatkového průtoku a nezohlednění ekologických 

funkcí vodních toků. Při zachování současného stavu tak existuje riziko nesplnění 

environmentálních cílů Rámcové směrnice o vodách a následné sankce ze strany EU, které 

by bylo nutné hradit z rozpočtové kapitoly MŽP. Nemá dopady na státní rozpočet.  

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Zachování současného stavu nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Při zachování současného stavu se nepředpokládají dopady na podnikatelské prostředí. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

V současné době nejsou ze strany vodoprávních úřadů evidovány konkrétní negativní 

připomínky ke stanovování hodnot minimálního zůstatkového průtoku. Zachováním 

současného stavu se tak nepředpokládají zvýšené negativní dopady na vodoprávní úřady 

a obecně i na územní samosprávné celky.  

Sociální dopady 

Při zachování současného stavu se nepředpokládají sociální dopady. 

Dopady na spotřebitele 

Při zachování současného stavu se nepředpokládají dopady na spotřebitele. 
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Dopady na životní prostředí 

V současné době je ke způsobu stanovení minimálního zůstatkového průtoku ve vodních 

tocích vodoprávními úřady v povolení k nakládání s vodami využíván jako podklad metodický 

pokyn MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích z roku 

1998. Tento podklad je v současné době nevyhovující vzhledem k definici minimálního 

zůstatkového průtoku uvedené ve vodním zákoně. Metodický pokyn nezakotvuje nutnost 

zohlednit při stanovení minimálního zůstatkového průtoku dopad na biologické složky 

a dosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod podle Rámcové směrnice o vodách a cíle 

ochrany vod podle § 23a vodního zákona.  Na základě současných podkladů pro rozhodování 

vodoprávního úřadu tak dochází k nejednotnému stanovení minimálních zůstatkových průtoků, 

což může vést ke zhoršení, resp. nedosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod a k 

nepřirozené druhové změně bioty toku.  

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Při zachování současného stavu se nepředpokládají dopady ve vztahu k zákazu diskriminace  

a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Při zachování současného stavu se nepředpokládají dopady na výkon státní statistické služby. 

Korupční rizika 

Zachování současného stavu nemá korupční rizika.  

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Při zachování současného stavu se nepředpokládají dopady na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 1 vydání Nařízení vlády předpokládá, že MŽP vydá metodický pokyn, ve kterém bude 

podrobně objasněn postup při stanovení minimálního zůstatkového průtoku a rovněž postup 

při určení způsobu a míst měření minimálního zůstatkového průtoku. Administrativní a 

případné další náklady MŽP na vydání metodického pokynu k předmětnému Nařízení vlády 

budou pokryty v rámci současné agendy MŽP. Webová aplikace, která má za cíl usnadnit 

vodoprávním úřadům výpočet hodnot minimálního zůstatkového průtoku je v současné době 

umístěna na webových stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 

v.v.i. Jedná se o algoritmus, do kterého vodoprávní úřady dosadí konkrétní čísla a výstupem 

bude orientační hodnota minimálního zůstatkového průtoku. Pravděpodobně bude tuto 

aplikaci vhodné po vstupu Nařízení vlády v platnost umístit na stránkách MŽP. Provoz této 

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

finančních požadavků na státní a ostatní veřejné rozpočty. 

Variantou 1 je také sníženo riziko zhoršení stavu vodních útvarů vlivem nejednotného 

stanovování minimálního zůstatkového průtoku a nezohlednění ekologických funkcí vodních 

toků. Zároveň je tak sníženo riziko nesplnění environmentálních cílů Rámcové směrnice 
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o vodách a následné sankce ze strany EU, které by bylo nutno hradit z rozpočtové kapitoly 

MŽP. 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Varianta 1 nepředpokládá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Nařízení vlády má přímý dopad na fyzické a právnické osoby, jejichž činnost vyžaduje povolení 

k nakládání s vodami – tj. zejména na vlastníky a provozovatele malých vodních elektráren, 

odběratele povrchové vody (průmysl, zemědělství atd.), vlastníky a provozovatele vodních 

nádrží. Všechny tyto dotčené subjekty však již v současné době mají na základě povolení k 

nakládání s vodami povinnost dodržovat minimální zůstatkový průtok na vodním toku. Nový 

způsob stanovení minimálního zůstatkového průtoku dle Varianty 1 Nařízení vlády bude 

závazný pro nová povolení k nakládání s vodami, resp. Nařízení vlády nebude mít zpětnou 

platnost.  Nové hodnoty minimálního zůstatkového průtoku v rámci stávajících povolení k 

nakládání s vodami mohou být stanoveny pouze v přesně definovaných případech v rámci 

plánování v oblasti vod s cílem dosažení dobrého stavu daného vodního útvaru a budou 

respektovat dané podmínky v místě povolení i ve vazbě na ostatní veřejné a soukromé zájmy. 

Jedná se o změny povolení k nakládání s vodami podle § 12 odstavec 3 písmeno a) vodního 

zákona, tedy je-li to nezbytné k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí. Uplatnění 

těchto změn je plně v kompetenci příslušných vodoprávních úřadů. Dále se jedná o vydávání 

nových povolení k nakládání s vodami v případě vypršení platnosti stávajících povolení 

k nakládání s vodami a o změny povolení k nakládání s vodami v souvislosti s relevantními 

změnami manipulačních řádů vodních děl podle § 59 odstavec 3 vodního zákona. V těchto 

případech, kdy bude vodoprávním úřadem povolení k nakládání s vodami změněno z důvodu 

doplnění chybějícího stanovení minimálního zůstatkového průtoku nebo změny minimálního 

zůstatkového průtoku, může dojít i k jeho navýšení a tudíž i k potenciálně negativním dopadům 

na výše uvedené dotčené subjekty z důvodu např. snížení odběru vody z toku nebo z důvodu 

nutného omezení provozu (např. malé vodní elektrárny). Konkrétní nastavení hodnot 

minimálního zůstatkového průtoku a tedy i potenciálních dopadů však bude značně 

individuální, bude záležet na konkrétních přírodních a provozních podmínkách a bude vždy 

podléhat diskreci vodoprávního úřadu. V případě povolení k nakládání s vodami pro malé 

vodní elektrárny je na základě odborných rešerší možné konstatovat, že pro výstavbu malých 

vodních elektráren připadá na území České republiky v úvahu přibližně 200 nových vhodných 

lokalit. Nelze však v současnosti předjímat, zda-li budou tyto možnosti využity. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Pro vodoprávní úřady je povinnost stanovovat minimální zůstatkový průtok v povolení 

k nakládání s vodami již nyní zakotvena ve vodním zákoně. Nový způsob stanovení 

minimálního zůstatkového průtoku dle Varianty 1 Nařízení vlády bude závazný pro nová 

povolení k nakládání s vodami, resp. Nařízení vlády nebude mít zpětnou platnost a obnova 

stávajících povolení k nakládání s vodami bude probíhat průběžně. Výpočet hodnot 

minimálního zůstatkového průtoku bude s ohledem na minimalizaci potenciálně vyšších 

administrativních nákladů podpořen metodickým pokynem, který vydá MŽP a webovou 

aplikací k výpočtu minimálního zůstatkového průtoku, která doposud nebyla vodoprávním 

úřadům k dispozici. Předpokládá se tak, že průměrná doba na stanovení minimálního 

zůstatkového poměru (resp. doba trvání správního řízení k povolení k nakládání s vodami 
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zohledňujícího nový postup stanovení hodnot minimálního zůstatkového průtoku) se 

navrženou Variantou 1 oproti současným v průměru cca třem měsícům nezmění. V současné 

době je v rámci území České republiky vydáváno ročně v průměru cca 750 povolení 

k nakládání s vodami, v rámci kterých je nebo by měla být stanovena hodnota minimálního 

zůstatkového průtoku. Počty se u většiny krajů pohybují od dvou do osmi desítek povolení 

k nakládání s vodami ročně, v Kraji Vysočina se počet relevantních povolení k nakládání 

s vodami ročně pohybuje kolem 120, ve Středočeském kraji kolem 100. Naopak v Ústeckém 

kraji se jedná v průměru o 10 povolení k nakládání s vodami ročně a na území hl. města Prahy 

o 5 povolení k nakládání s vodami, ve kterých byla nebo měla být stanovena hodnota 

minimálního zůstatkového průtoku. Nepředpokládá se, že tyto počty budou navrženou 

Variantou 1 ovlivněny, tj. zejména se nepředpokládá, že dojde k jejich navýšení. Nařízení 

vlády dle Varianty 1 tak na základě těchto skutečností nepředpokládá zvýšené administrativní 

ani jiné negativní dopady na vodoprávní úřady obecních úřadů s rozšířenou působností a 

krajských úřadů. 

Sociální dopady 

Varianta 1 nepředpokládá sociální dopady. 

Dopady na spotřebitele 

Varianta 1 nepředpokládá dopady na spotřebitele. 

Dopady na životní prostředí 

Nové nařízení vlády ke způsobu a kritériím stanovení minimálního zůstatkového průtoku 

zavede jednotný a závazný způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku ve 

vodních tocích, které zohlední plnění požadavků obecného nakládání s vodami a ekologické 

funkce vodního toku. Vodoprávní úřady tak v rámci povolení k nakládání s vodami budou 

minimální zůstatkový průtok stanovovat v souladu s definicí minimálního zůstatkového průtoku 

podle vodního zákona a v souladu s cíli ochrany vod podle § 23a vodního zákona, požadavky 

Rámcové směrnice o vodách, cílů, vyplývajících z plánů povodí a místními podmínkami. 

Minimální zůstatkový průtok je odvozen s respektováním ekologických požadavků toku 

v rozmezí 20-30 % dlouhodobého průměrného průtoku. Tyto hodnoty byly ověřeny na pilotních 

studiích v České republice a při jejich dodržení nedocházelo ke zhoršení ekologického stavu 

vodního toku. Lze tak předpokládat, že navrhované znění Nařízení vlády bude mít pozitivní 

vliv na stav vodních útvarů, zejména se sníží riziko dočasného či trvalého zhoršení jeho 

ekologického stavu.  

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Varianta 1 nepředpokládá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

Varianta 1 nepředpokládá dopady na výkon státní statistické služby.  

Korupční rizika 

Varianta 1 nemá korupční rizika. 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
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Varianta 1 nepředpokládá dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

MŽP - Riziko sankcí ze 

strany EU
***

- -

- -

- -

- -

- -

Nejednotný způsob 

stanovování min. zůst. 

průtoku a případné 

nezohlednění biologické 

složky a dosažení 

dobrého stavu vod

***až****

- -

- -

- -

- -

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady na spotřebitele

Varianta 0 současný stav

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Bezpečnost nebo obrana státu

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů
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U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 

nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 

dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 

kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané míry dopadu pomocí 

ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace 

RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu 

konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký 

(*****). 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

MŽP - Snížení rizika 

sankcí ze strany EU
***

- -

Potenciální negativní 

dopady na fyzické a 

právnické osoby, jejichž 

činnost vyžaduje 

povolení z důvodu 

možného zpřísnění min. 

zůst. průtoku

*až***

- -

- -

- -

Zavedení jednotného a 

závazného způsobu při 

stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku ve 

vodních tocích 

reflektující požadavky 

na ekologické funkce 

vodního toku

***až****

- -

- -

- -

- -

Varianta 1

Vydání Nařízení vlády o 

o způsobu a kritériích 

stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku ve 

vodních tocích  

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské prostředí

Bezpečnost nebo obrana státu

Dopady na spotřebitele

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě provedeného hodnocení dopadů regulace lze doporučit Variantu 1.  

Varianta 0, tedy současný stav, není relevantní vzhledem k nutnosti splnit pověření dané 

vodním zákonem a dále požadavky Rámcové směrnice o vodách. Za současného stavu také 

dochází k nejednotnému stanovení minimálních zůstatkových průtoků, což může vést 

k ohrožení, resp. zhoršení stavu útvarů povrchových vod. Varianta 1 předpokládá vydání 

nového Nařízení vlády, které oproti současnému stavu zavede jednotný způsob a kritéria 

stanovení minimálního zůstatkového průtoku ve vodních tocích. Navržené znění Nařízení 

vlády vodoprávním úřadům jasně stanovuje algoritmy stanovení minimálního zůstatkového 

průtoku, který ještě umožňuje splnění požadavků obecného nakládání s vodami a zároveň 

respektuje ekologické funkce vodního toku. Navržené znění Nařízení vlády je dále v souladu 

s definicí minimálního zůstatkového průtoku podle vodního zákona, s cíli ochrany vod podle § 

23a vodního zákona a požadavky Rámcové směrnice o vodách.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Vzhledem k tomu, že pro vodoprávní úřady je povinnost stanovení minimálního zůstatkového 

průtoku v povolení k nakládání s vodami zakotvena ve vodním zákoně již nyní, lze 

předpokládat, že implementace Varianty 1 nebude dotčeným subjektům činit potíže. Nařízení 

vlády bude doprovázeno metodickým pokynem a metodickým vedením vodoprávních úřadů 

ze strany MŽP, ve kterém bude podrobně objasněn postup při stanovení minimálního 

zůstatkového průtoku a rovněž postup při určení způsobu a míst měření minimálního 

zůstatkového průtoku MZP (není součástí Nařízení vlády). 

Subjekty odpovědné za zavádění: příslušné vodoprávní úřady. 

Subjekty odpovědné za vynucování: příslušné vodoprávní úřady, Česká inspekce životního 

prostředí. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Jako lhůtu pro přezkum účinnosti regulace navrhuje Odbor ochrany vod MŽP rok 2021, kdy 

budou známy relevantní informace v rámci dokončování národních plánů povodí a plánů 

dílčích povodí podle Rámcové směrnice o vodách. Přezkumem bude posuzován dopad 

nových hodnot minimálních zůstatkových průtoků na ekologický stav/potenciál, biologické 

složky a fyzikálně – chemické ukazatele při hodnocení stavu útvarů povrchových vod při 

vypracování národních plánů povodí a plánů dílčích povodí pro třetí plánovací období 2022 – 

2027. Předpokládá se však, že přezkum účinnosti nového Nařízení vlády bude v součinnosti 

s vodoprávními úřady probíhat průběžně od účinnosti Nařízení vlády. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Záměr byl vypracován odborem ochrany vod MŽP, podklady pro záměr vypracoval Výzkumný 

ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Znění Nařízení vlády bylo na pracovní úrovni 

konzultováno se zástupci Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí, vodoprávních 
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úřadů krajských úřadů, Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů a Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Za odbor ekonomiky životního prostředí:  

Ing. Marek Hekrle 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: Marek.Hekrle@mzp.cz 

tel: +420 267 122 018 

 

Za odbor ochrany vod: 

RNDr. Jarmila Skybová 

Odbor ochrany vod 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: Jarmila.Skybova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 555 
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