
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, 
vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 4. prosince 2017 s termínem dodání stanovisek 
do 27. prosince 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 

 
Obecně: 
Upozorňujeme, že § 115 odst. 2 vodního zákona 
neobsahuje zmocnění pro stanovení obsahových 
náležitostí formulářů, na nichž mají být předkládány 
žádosti vodoprávnímu úřadu. Prováděcím právním 
předpisem mají být stanoveny toliko náležitosti 
zákonem uvedených rozhodnutí, opatření, stanovisek, 
souhlasů a vyjádření vydávaných v rámci 
vodoprávního řízení, čemuž odpovídá i vymezení 
předmětu úpravy v § 1 návrhu vyhlášky. Vzhledem k 
tomu, že § 115 odst. 2 vodního zákona neobsahuje 
zmocnění k úpravě obsahových náležitostí jednotlivých 
žádostí, doporučujeme z návrhu vyhlášky úpravu 
stanovící obsahové náležitosti závazných formulářů, 
prostřednictvím nichž jsou žadatelé a stavebníci 
povinni podat své žádosti vodoprávnímu úřadu, 
vypustit, neboť tato úprava zřejmě přesahuje meze 
zákonného zmocnění. 
 

 
Vysvětleno. 
Formuláře, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny 
v přílohách navrhované vyhlášky, jsou jedněmi z dokladů 
předkládaných vodoprávnímu úřadu. Formulace zákonného 
zmocnění „Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou stanoví, ve 
kterých případech a které doklady je třeba předložit 
k žádosti…“ v § 115 odst. 2 vodního zákona je shodná jako 
před novelizací zákonem č. 225/2017 Sb. a stávající 
vyhláška č. 432/2001 Sb. rovněž stanoví obsahové 
náležitostí jednotlivých formulářů.   
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 K poznámce pod čarou č. 1:  
Doporučujeme odkaz na zákon č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nahradit odkazem na zákon č. 90/2016 Sb., o 
posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo obrany 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo kultury 
 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
1.K návrhu vyhlášky 
 
Na mnoha místech vyhlášky chybí diakritická 
znaménka, což je zřejmě způsobeno kopírováním 
odstavců v rámci materiálu, a tudíž se chyby opakují: 
 
a)Např. „Zadatel“ na str. 22 odst.1 první věta, str. 23 
odst. 1, str. 26 odst. 1, str. 27 odst. 1, str. 31 odst, 1, 
str. 48 odst. 1, Vysvětlivky str. 72 odst. 1, str. 124 
odst. 1 
Doporučujeme: slovo „Zadatel“nahradit slovem 
„Žadatel“ 
 
b)Např. „Osoba s odbornou způsobilosti“ str. 22 odst. 1 
první věta, str. 98 odst. 5 
 
Doporučujeme: text „Osoba s odbornou způsobilosti“ 
nahradit textem „Osoba s odbornou způsobilostí“ 
 
c)Např. Císelný identifikátor str. 73 odst. 5 
 
Doporučujeme: text „Císelný identifikátor“ nahradit 
textem Číselný identifikátor“ 
 
d)Např. Udaje str. 29 odst. 6, str. 136 odst. 4 
 
Doporučujeme: slovo „Udaje“ nahradit slovem „Údaje“ 
 
e)Např. „Seznam a adresy účastníků vodoprávního 
řízení, kteří jsou žadateli známi“ str. 19 odst. 10, str. 24 
odst. 7 
 
Doporučujeme: text „Seznam a adresy účastníků 
vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi“ nahradit 
textem „Seznam a adresy účastníků vodoprávního 
řízení, které  jsou žadateli známy“  
 
Odůvodnění: Žadateli nejsou známi účastníci, ale 
seznam a adresy účastníků. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 2.K Odůvodnění II. Zvláštní část str. 13 
 
„vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k sousedním stavbám…“ 
 
Doporučujeme: Text „vlastnické právo nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k sousedním 
stavbám…“ nahradit textem „vlastnické právo nebo 
práva odpovídající služebnosti nebo právu stavby k 
sousedním stavbám…“ 
 
Odůvodnění: Vzhledem  k tomu, že se ve vyhlášce 
např. v její příloze na str. 97 odst. 6 hovoří o 
služebnostech a právu stavby, jeví se nám jako vhodné 
sjednocení terminologie v obou materiálech. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 3.K Odůvodnění II. Zvláštní část Příloha č. 24 první 
odstavec str. 14 
„…zda kterých je záměr možný“ 
Doporučujeme: Text„…zda kterých je záměr možný“ 
nahradit textem „…za kterých je záměr možný“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo vnitra 
 

 
K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 1: 
    Dovolujeme si upozornit, že náležitosti žádosti, 
včetně výčtu dokumentů, které má žadatel k žádosti 
připojit, by měly být stanoveny zákonem, a to v souladu 
s ustanoveními čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a 
čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, ze 
kterých vyplývá, že nikdo nesmí být nucen činit to, co 
zákon neukládá, a s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod. Prováděcí předpis pak 
může v mezích zákona upravit detaily, tzn. specifikaci 
jednotlivých náležitostí žádosti.  
  

 
Vysvětleno. 
Vyhláška naplňuje zákonné zmocnění „Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které 
doklady je třeba předložit k žádosti…“ v § 115 odst. 2 
vodního zákona, která je shodná jako před novelizací 
zákonem č. 225/2017 Sb. Stávající vyhláška č. 432/2001 Sb. 
rovněž stanoví náležitosti žádosti, včetně výčtu dokumentů, 
které má žadatel k žádosti připojit.   
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 K § 37 písm. a): 
 Domníváme se, že výjimka podle § 23a vodního 
zákona se uděluje pro záměry a činnosti, proto slovo 
„který“ v přívlastkové větě doporučujeme nahradit 
slovem „které“ tak, aby obsah sdělení významově 
odpovídal jazykovému vyjádření. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 7, bod 3: 
 S ohledem na poslední větu čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme legislativní 
zkratku odstranit, tj. text odpovídající zavedené 
legislativní zkratce „říční materiál“ použít bez dalšího, 
protože legislativní zkratka je již zavedena v 
prováděném zákoně. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 

1. V úvodní větě vyhlášky je odkazováno na 
ustanovení § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), z 
něhož vyplývá, že Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 
vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které 
doklady je třeba předložit k zákonem stanoveným 
rozhodnutím, stanoviskům a opatřením, a dále stanoví 
náležitosti zákonem uvedených rozhodnutí, opatření, 
stanovisek, souhlasů a vyjádření. Upozorňujeme, že 
předložený návrh vyhlášky stanoví nejen seznam 
dokladů a kdy mají být předloženy, ale i náležitosti 
závazných formulářů, prostřednictvím nichž jsou 
žadatelé a stavebníci povinni podat své žádosti 
vodoprávnímu úřadu, čímž dle našeho názoru dochází 
k přesahu zákonného zmocnění daného vodním 
zákonem. 
 

Vysvětleno. 
Formuláře, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny 
v přílohách navrhované vyhlášky, jsou jedněmi z dokladů 
předkládaných vodoprávnímu úřadu. Formulace zákonného 
zmocnění „Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou stanoví, ve 
kterých případech a které doklady je třeba předložit 
k žádosti…“ v § 115 odst. 2 vodního zákona je shodná jako 
před novelizací zákonem č. 225/2017 Sb. a stávající 
vyhláška č. 432/2001 Sb. rovněž stanoví obsahové 
náležitostí jednotlivých formulářů.   
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 2. Návrh vyhlášky používá pojmy „občan“ a 
„domácnost“ v souvislosti s vydáváním povolení k 
odběru podzemních vod, vydáváním stavebního 
povolení k vodním dílům a povolení k vypouštění 
odpadních vod. Ačkoliv je zřejmé, že smyslem 
zavedení těchto pojmů je zajistit přehlednost formulářů 
pro veřejnost, dáváme ke zvážení, zda je nenahradit 
jiným termínem, neboť vodní zákon tyto pojmy 
nepoužívá. V případě zachování terminologie 
doporučujeme použití uvedených pojmů dostatečným 
způsobem vysvětlit ve formulářích i v odůvodnění 
návrhu vyhlášky. 
 

Vysvětleno. 
Pojmy domácnost a občan jsou zažité termíny, používané ve 
vyhláškách souvisejících s vodním zákonem od jeho 
zavedení. 

 3. V ustanoveních týkajících se dokladů pro 
vydání povolení, stanoviska, vyjádření nebo souhlasu 
se uvádí, že žadatel připojí také přílohy uvedené ve 
formuláři. Pakliže by žadatel předkládal obligatorně 
pouze některé z vyjmenovaných příloh a některé pouze 
podle okolností případu, doporučujeme tuto skutečnost 
do textu vyhlášky doplnit. 
 

Vysvětleno. 
Přílohy dokládané k žádosti se odvíjejí od konkrétního 
předmětu žádosti a vyplývají z jednotlivých formulářů, kde je 
jednoznačně vymezeno, jaký doklad se ke konkrétnímu 
záměru dokládá. 
 

 4. Str. 1, § 1, písm. a) - žádosti doporučujeme 
uvést ve shodném pořadí, v jakém jsou uvedeny v 
příloze k návrhu vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 5. Str. 2, § 1, bod 18. - text navrhujeme doplnit 
podle názvu přílohy č. 23, tj. před slovo „povolení“ 
uvést slova „stanovení podmínek pro použití 
závadných látek nebo“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. Str. 2, poznámka pod čarou 1) - dáváme ke 
zvážení, zda je odkaz na § 11 zákona č. 22/1997 Sb. 
správný, neboť toto ustanovení upravuje pověření 
právnické osoby k činnostem při posuzování shody 
výrobků (autorizaci), nikoliv výrobky označované CE. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 7. Str. 4 - upozorňujeme, že návrh vyhlášky 
nestanoví náležitosti povolení k vypouštění odpadních 
vod podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, avšak 
stanoví např. náležitosti povolení k nakládání s 
povrchovými nebo podzemními vodami nebo 
náležitosti povolení k odběru podzemních vod. 
 

Vysvětleno. 
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod podle § 8 
odst. 1 písm. c) vodního zákona jsou stanoveny nařízením 
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a 
nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 
Návrh této vyhlášky pak stanoví náležitosti povolení k 
nakládání s povrchovými vodami nebo podzemními vodami 
podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona, 
tedy vyjma písm. c). 
 

 8. Str. 8, § 21 - slovo „obsahuje“ doporučujeme 
nahradit vhodnějším termínem, např. „stanoví“. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o totožné znění jako v ostatních ustanovení 
vyhlášky. 
Vyhláška stanovuje povinné náležitosti obsahu jednotlivých 
opatření vodoprávního úřadu.  
Z tohoto důvodu bylo ponecháno slovo „obsahuje“. 
 

 9. § 41 - účinnost vyhlášky doporučujeme nastavit 
tak, aby adresáti právní normy měli dostatečný časový 
prostor se s jejím obsahem seznámit a aby k datu 
nabytí účinnosti byly příslušné formuláře k dispozici. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 10. V přílohách návrhu vyhlášky užívaný pojem 
„místo podnikání“ doporučujeme vypustit a podle 
kontextu případně nahradit pojmem „sídlo“, neboť 
pojem „místo podnikání“ užívaný pro podnikající fyzické 
osoby byl zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nahrazen pojmem „sídlo“ (viz § 429 občanského 
zákoníku). Slovo „sídlo“ doporučujeme nahradit slovy 
„adresa sídla“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 11. Tam, kde je v přílohách návrhu vyhlášky 
uvedeno pouze slovo „adresa“ (např. v příloze č. 25 u 
zpracovatele manipulačního řádu), doporučujeme 
doplnit, zda se má uvést adresa sídla nebo adresa 
trvalého, příp. jiného pobytu. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 12. Text příloh návrhu vyhlášky doporučujeme 
sjednotit tak, aby všude, kde má být uvedeno jméno 
fyzické osoby, bylo uvedeno „jméno, popř. jména, 
příjmení“ (viz § 18 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). 
Dále navrhujeme zvážit, zda má fyzická osoba uvádět 
rovněž svůj titul (ve formulářích je zmíněn pouze u 
zpracovatele projektové dokumentace nebo 
manipulačního řádu). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 13. V přílohách k formulářům doporučujeme 
sjednotit psaní názvů právních předpisů (v některých 
případech jsou uváděny s textem „ve znění pozdějších 
předpisů“, v některých případech toto vyjádření chybí), 
provést revizi správnosti těchto názvů (např. zákona č. 
62/1988 Sb. nebo vyhlášky č. 357/2013 Sb.) a zvážit 
používání tučného písma a kurzívy. Za slovy 
„společenství vlastníků“ doporučujeme uvést slovo 
„jednotek“ (viz § 1166 odst. 2 občanského zákoníku). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 14. Dáváme ke zvážení, zda by obsahem formulářů 
na jejich konci před nebo hned za podpisem žadatele 
neměl být další odstavec, ve kterém by žadatelé uvedli 
všechny přílohy, které k žádosti přikládají, a přílohy, jež 
jsou na konci formulářů vyjmenovány, by měly výlučně 
informativní charakter (jako je tomu např. u formulářů 
daňové správy). V navrhovaném textu příloh k 
formulářům není uvedeno, zda do něj žadatel kromě 
bodů, u nichž jsou kolonky, smí vpisovat další údaje, 
jak má případně vyznačit, které doklady přikládá, a kde 
má uvést konkrétní název přikládaných příloh. 
 

Vysvětleno. 
Vyhláška stanoví rozsah povinně předkládaných dokladů 
k jednotlivým žádostem. Pokud žadatel předloží další 
doklady nad rámec vyžadovaný vyhláškou, je to čistě v jeho 
dispozici. 

 15. Doporučujeme zvážit, zda je z textu návrhu 
vyhlášky dostatečně zřejmé, zda má žadatel 
předkládat vodoprávnímu úřadu opětovně doklady 
(např. stanoviska dotčených orgánů), které budou 
zaslány těmito úřady rovněž i vodoprávnímu orgánu 
(zpravidla do datové schránky příslušného úřadu). 
 

Vysvětleno. 
Vyhláška stanoví rozsah povinně předkládaných dokladů 
k jednotlivým žádostem. Žadatel nemůže předjímat, jakými 
stanovisky dotčených orgánů bude vodoprávní úřad v době 
podání žádosti již disponovat. 

 16. Příloha č. 7, bod 3 - navrhujeme vypustit v 
závorkách uvedenou legislativní zkratku „dále jen „říční 
materiál“ a odkaz na § 66 a § 45 vodního zákona. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 17. Obecná část, str. 4 - odůvodnění uvedené v 
písm. g) doporučujeme upravit, neboť se týká vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., která není předmětem návrhu, a dále 
ve smyslu Metodiky hodnocení korupčních rizik 
doporučujeme přeformulovat zhodnocení korupčních 
rizik uvedené v písm. h), a to např. z důvodu nově 
zaváděné možnosti správní úvahy vodoprávního 
orgánu v případě použití závadných látek. 
 

Akceptováno částečně. 
Písmeno g) bylo upraveno. 
Správní úvaha vodoprávního úřadu v případě použití 
závadných látek není vyhláškou nijak nově upravena. 
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 18. Text zprávy RIA doporučujeme doplnit a 
upřesnit podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Např. v bodě 3.1 nazvaném 
Identifikace nákladů a přínosů je posuzován dopad 
novely stávající vyhlášky č. 432/2001 Sb., která má být 
zrušena, avšak chybí vyhodnocení dopadů návrhu 
nové vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo financí 
 

1) Doporučujeme zkrátit příliš dlouhý název 
vyhlášky např. takto: „Vyhláška o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu ve vodoprávním 
řízení“; 

Akceptováno. 
Název vyhlášky byl upraven. 

 K § 1:  
    V písmeni a) bodě 2. vypustit slovo „(domácností)“, 
které se nám v tomto kontextu jeví nadbytečné. Tato 
připomínka platí i pro všechna další ustanovení, ve 
kterých se tento text vyskytuje; 
     V písmeni a) bodě 11. vložit na konci čárku; 
     V písmeni a) bodě 13. slovo „bod“ vyjádřit v 
příslušném pádu,  
tj. „bodu“; 
     V písmeni a) bodě 19. vložit na konci čárku; 
 

Akceptováno částečně. 
Slovo „(domácností)“ bylo ponecháno, ve vodoprávní praxi 
se jedná o zažitý úzus. Jde o upřesnění, že se jedná o 
nakládání pro potřeby jednotlivých občanů, tedy pouze 
fyzických osob „(domácností)“, nikoliv rovněž fyzických osob 
podnikajících. 
 
Text v písm. a) bod 13. a 19. byl upraven. 
 

 3) K § 3: V písmenu i) v poznámce pod čarou č. 4 
vložit čárku za textem „č. 401/2015 Sb.“; 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4) K § 17: V písmenu e) nahradit tečku čárkou a v 
písmenu f) vložit na konci věty tečku; 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 5) K § 26: V odkazu na příslušná ustanovení 
vodního zákona použít poloviční kulatou závorku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Zásadní připomínky: 
1. Předložená závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace neodpovídá závazným Obecným 
zásadám pro hodnocení dopadů regulace. Konkrétně 
neobsahuje kapitolu „Přezkum účinnosti regulace“, ve 
které je nutné uvést indikátory, podle kterých bude 
posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. 
naplnění jejích cílů (které jsou však v RIA formulovány 
poměrně vágně a nekonkrétně). V kapitole by také 
měla být stanovena lhůta/termín pro přezkum účinnosti 
regulace. Požadujeme tedy doplnění závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace o kapitolu „Přezkum 
účinnosti regulace“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 2. Vzhledem k tomu, že změna vyhlášky, která je 
ve spolugesci MŽP, byla MŽP deklarována pouze jako 
novelizace stávající vyhlášky, byly předjednány pouze 
novelizované body. Vydání nové vyhlášky se 
zachováním stávajícího znění většiny textu včetně 
příloh a stávajícího konceptu podávání žádostí není dle 
MŽP vhodným řešením, jež by umožnilo efektivizovat 
proces podávání žádostí a citelně snížilo 
administrativní náročnost pro žadatele. 
Nezpochybňujeme tedy nutnost budoucího vydání 
nové vyhlášky, k čemuž ale může dojít až po důkladné 
revizi celého obsahu stávající vyhlášky ve spolupráci 
obou gesčních resortů a to i s ohledem na požadavek 
podstatného snížení administrativní zátěže žadatelů. 
 
Tuto činnost není z časových důvodů možné provádět 
v rámci procesu MPŘ, proto pro aktualizaci stávající 
vyhlášky doporučujeme zvolit formu novelizace nikoliv 
formu nové vyhlášky. 
 

Vysvětleno. 
Pracovní skupina k přípravě návrhu nové dokladové vyhlášky 
pracovala po celý rok 2017 a byla složena se zástupců MZe, 
MŽP, vybraných vodoprávních úřadů (krajské i ORP) a s.p. 
Povodí. Záměr MZe vytvořit novou vyhlášku, namísto 
novelizace stávající vyhlášky byl na pracovních skupinách 
projednán, a je samozřejmě dokladován v zápise 
z  ustavující schůzky pracovní skupiny, který má MŽP taktéž 
k dispozici. 
 

 3. Obecně – návrh vyhlášky pracuje s pojmy 
„vodní útvary“, nicméně rozlišen je pouze pojem „útvar 
podzemních vod“ (jako příklad lze uvést § 9 písm. c) a 
d) vyhlášky). Požadujeme v textu celé vyhlášky doplnit 
k „vodní útvar“ text povrchových vod, pokud je uváděno 
ve vazbě na povrchové vody. Zdůvodnění – pro 
žadatele a orgány veřejné správy musí být exaktně 
uvedeno, jaké informace mají být předkládány a 
následně vyhodnocena jejich kompletnost. 
 

Akceptováno částečně. 
Paragrafové znění vyhlášky bylo upraveno dle připomínky. 
Z textu formulářů byl údaj odstraněn na základě požadavků 
dalších připomínkových míst. Údaje o vodních útvarech 
zůstávají i nadále povinnou náležitostí rozhodnutí 
vodoprávního úřadu. 
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 4. Materiál neobsahuje náležitosti pro vydání 
závazného stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního 
zákona. V případě, že uvedené je řešeno § 19 
předkládané vyhlášky včetně související přílohy, 
požadujeme doplnění do textu vyhlášky a průvodních 
materiálů předložených v rámci MPŘ. Zdůvodnění – 
vodoprávní úřady vydávají závazná stanoviska dle § 
104 odst. 9 vodního zákona, pokud se neuděluje 
souhlas dle § 17 vodního zákona. Zdůvodnění – v 
předchozí fázi projednávání na pracovní úrovni s 
resortem MZe materiál náležitosti pro vydávání 
závazných stanovisek dle § 104 odst. 9 vodního 
zákona logicky obsahoval. 
 

Vysvětleno. 
V § 115 odst. 2 vodního zákona je uvedeno, že Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které 
doklady je třeba předložit 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 vyjádření k ohlášení nebo 
oznámení užívání, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření 
obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného 
územního a stavebního řízení, souhlasů a vyjádření, 
v souladu s tímto zákonem.  
Vodní zákon neobsahuje zmocnění ke stanovení obsahu 
závazného stanoviska podle § 104 odst. 9 vodního zákona. 
 

 5. § 37 vyhlášky – požadujeme doplnit do 
podmínek uvedených v písm. d) časové hledisko – 
lhůtu, po kterou se výjimka uděluje. Zdůvodnění – s 
ohledem na skutečnost, že udělení výjimky souvisí s 6 
letými plánovacími obdobími dle Rámcové směrnice o 
vodách, v kterých se aktualizují Plány povodí a v nich 
obsažené výjimky se přezkoumávají, musí být platnost 
výjimky pro záměr časově omezená a v rámci 
aktualizace plánů povodí se přezkoumává – viz § 23 a 
odst. 8 písm. b. vodního zákona…“ se každých šest let 
přezkoumávají“. Obdobně by mělo být uvedené 
zohledněno v žádosti (Příloha č. 24 vyhlášky). 
 

Vysvětleno. 
Ve vyhlášce není možné stanovit povinnost nebo omezení 
nad rámec zákona. Ve vodním zákoně lhůta stanovena není. 

 6. Účinnost §§ 36 a 37 včetně přílohy č. 24 k této 
vyhlášce je nezbytné dát do souladu s účinností tzv. 
„poplatkové novely“ vodního zákona, která novelizuje 
příslušné §§ vodního zákona ve věci postupu při 
udělování výjimky dle § 23a odst. 7 vodního zákona. 
 

Vysvětleno. 
Není to nutné, zákonný podklad pro záležitosti upravované 
vyhláškou zákon obsahuje již nyní. 
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 7. Příloha č. 2, bod 5 
Vzhledem k běžně odebíranému množství vody v řádu 
desítek max. stovek m3/rok nemá uvádění množství 
odebrané vody v l/s žádný smysl, není měřitelné ani 
kontrolovatelné. Stejně tak jednotka tis. m3/rok je pro 
individuální odběry nesmyslná. 
 

Vysvětleno. 
Jednotka tis. m3/rok je vyžadována pro účely statistiky a 
tvorbu vodohospodářských bilancí. Proto je nutné zachovat ji 
jednotně ve všech formulářích, aby se snížila chybovost a 
byla zajištěna porovnatelnost údajů. 

 8. Příloha 3, bod 2.  
Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových. Dále má být uvedeno 
„Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových vydal“ místo Povolení k odběru 
podzemních vod vydal: 
 

Akceptováno 
Text byl upraven. 

 9. Příloha 4, bod 2. 
Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních. Dále má být uvedeno 
„Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních vydal“ místo Povolení k odběru 
podzemních vod vydal 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 10. Příloha 4, bod 4. 
Definice EO neodpovídá znění NV 57/2016 Sb., 
způsob měření neodpovídá NV 57/2016 Sb. 
 

Akceptováno částečně. 
Definice EO není ve zmiňovaném NV 57/2016 Sb., uvedena. 
NV 57/2016 SB. řeší pouze vyčíslení počtu ekvivalentních 
obyvatel pro účel zařazení čistícího zařízení do velikostní 
kategorie (vypočítá se z bilance v ukazateli BSK5 v kg za 
kalendářní rok na přítoku do čistícího zařízení vydělený 
koeficientem 18,7). 
 
Způsobem měření byl upraven v souladu se zněním § 2 odst. 
4 NV 57/2016 Sb. 
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 11. Příloha 4, bod 6. 
Vzhledem k běžně vypouštěnému množství odpadní 
vody v řádu desítek max. stovek m3/rok nemá uvádění 
množství vypouštěných vod v l/s žádný smysl, není 
měřitelné ani kontrolovatelné. 
 

Vysvětleno. 
Jednotka l/s je vyžadována pro účely statistiky a tvorbu 
vodohospodářských bilancí. Proto je nutné zachovat ji 
jednotně ve všech formulářích, aby se snížila chybovost a 
byla zajištěna porovnatelnost údajů. 

 12. Příloha 4, bod 7. 
Ukazatele v tabulce neodpovídají rozsahu dle NV 
57/2016 Sb. (chybí N celk.). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 13. Příloha 5, bod 2. 
Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových. Dále má být uvedeno 
„Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových vydal“ místo Povolení k odběru 
podzemních vod vydal: 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 14. Příloha 5, bod 4. 
Definice EO neodpovídá NV 401/2015 Sb. (velikost 
pod 2000 EO). 
 

Neakceptováno. 
Definice EO není se zmiňovaným NV 401/2015 Sb., 
v rozporu. V NV 401/2015 Sb. je uvedeno, že ekvivalentní 
obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 
za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení 
čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z 
maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do 
čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých 
situací, přívalových dešťů a povodní. 
U kategorií ČOV pod 2000 EO lze sice dle NV 401/2015 Sb. 
použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie 
výpočet z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na 
přítoku do čistírny vydělený koeficientem 18,7, to však nijak 
nedefinuje EO. 
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 15. Příloha 5, bod 5. 
Vzhledem k běžně vypouštěnému množství odpadní 
vody v řádu desítek max. stovek m3/rok nemá uvádění 
množství vypouštěných vod v l/s žádný smysl, není 
měřitelné ani kontrolovatelné. Stejně tak jednotka tis. 
m3/rok je pro individuální odběry nesmyslná. 
 

Vysvětleno. 
Jednotka l/s je vyžadována pro účely statistiky a tvorbu 
vodohospodářských bilancí. Proto je nutné zachovat ji 
jednotně ve všech formulářích, aby se snížila chybovost a 
byla zajištěna porovnatelnost údajů. 

 16. Příloha 6,  
Stejné připomínky jako k Příloze 4. 
 

Vypořádáno shodně s výše uvedenými připomínkami (viz 
příloha č. 4) 

 17. K ostatním přílohám týkajících se odběrů 
podzemních vod a vypouštění odpadních vod např. č. 
9, 16, 17, 18, uplatňujeme obdobné zásadní 
připomínky, jako ve výše uvedených bodech (6 – 15). 
 

Vypořádáno shodně s výše uvedenými připomínkami (viz 
příloha č. 4) 
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 18. Příloha č. 24 vyhlášky – požadujeme doplnit do 
části přílohy skutečnost, že se vliv (záměr) může týkat 
více než jednoho vodního útvaru (bez ohledu jestli 
povrchových nebo podzemních vod) tak, aby žadatel 
již v žádosti plně zohlednil. 
a. Přílohy bod 4. 1. c – nahradit slovo 
„uskutečnitelná“ slovem „proveditelná“.  
 
b. Přílohy bod 4. 2. – požadujeme vysvětlit, jak 
bude žadatel dokládat „nadřazenost veřejného zájmu“, 
kdy by nadřazenost veřejného zájmu mělo dle našeho 
názoru vzejít až z následného řízení, nikoliv již 
dáno/prokazováno předem. 
 
c. Přílohy bod 4. 3. b. – soupis možných 
alternativních řešení požadujeme nahradit slovy „výčet 
alternativních řešení“. Zdůvodnění – zda-li jsou 
alternativní řešení možná, již vychází z pokračování 
navržené věty „včetně posouzení jejich technické 
proveditelnosti, nákladů na realizaci a 
předpokládaných dopadů na životní prostředí.“  
 
d. Přílohy bod 5. – požadujeme nahrazení slova 
činnosti slovem „záměru“ nebo jeho doplnění. 
Zdůvodnění – výjimky z dosahování cílů pro vodní 
útvar/útvary se budou v převážné většině vztahovat 
spíše k záměrům než činnostem. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
Vysvětleno. 
Povinnost žadatele prokázat, že je možné udělit výjimku, 
vyplývá z § 23a odst. 8 vodního zákona, a to včetně 
nadřazenosti veřejného zájmu.  
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Doporučující připomínky: 
1. Do § 21 vyhlášky doporučujeme doplnit za 
…plány pro zvládání povodňových rizik… text „a plány 
dílčích povodí“. Zdůvodnění – dle aktuálních činností v 
procesu plánování v oblasti vod se diskutuje vzájemná  
provazba mezi koncepcemi na národní a dílčí úrovni a 
z toho plynoucí posuzování koncepcí v procesu SEA. 
 

Vysvětleno. 
Plány povodí obsahují i plány dílčích povodí dle ustanovení § 
24 odst. 2 VZ. 
 
(2) Plány povodí podle § 23 odst. 2 se zpracovávají ve třech 
úrovních pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen 
„mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí 
povodí na území České republiky (dále jen „národní plány 
povodí“) a dílčí povodí. 
 

 2. Příloha 10, bod 5.  
Na konci ustanovení je uvedeno [vyplní se a) nebo b], 
přičemž nejsou dále uvedeny možnosti a) nebo b) (jako 
jsou uvedeny v bodu 6). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 3. Příloha 10, Přílohy, bod 6. 
V ustanovení V případě žádosti o změnu povolení k 
vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy 
změny doklady podle bodů 1. až 5. a doklad o tom, že 
je právním nástupcem toho, komu bylo stávající 
povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu je 
srozumitelnější uvést … podle povahy změny 
dokladů… 
 

Akceptováno. 
Formulace byla upravena následovně: 
V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních 
vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 
kanalizace doklady podle bodů 1. až 5. podle povahy změny 
a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo 
stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu. 
 

 4. Příloha 19, 
Bod Údaje o místu stavby by měl být označen číslem 6 
místo 5 
Bod Pozemky, které se mají použít pro ohlašovanou 
stavbu by měl být označen číslem 7 místo 6. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 5. Příloha 19, Přílohy,  
Bod 1 je chybně označen jako bod 7. 
Bod 11 je chybně označen jako bod 15. 
Bod 12 je chybně označen jako bod 11. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 6. Příloha 20,  
Bod Údaje o ochranném pásmu by měl být označen 
číslem 4 (místo 5). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 7. Příloha č. 24 vyhlášky – Vysvětlivky – doporučujeme 
rozšířit výčet pojmů o názvosloví dané procesem 
plánování v oblasti vod (vodní útvar, dobrý 
stav/potenciál apod.) nebo alespoň odkaz na příslušné 
§§ vodohospodářské legislativy (vodní zákon a 
související podzákonné předpisy), jelikož běžný 
žadatel se v této expertní oblasti nemusí plně 
orientovat. 
 

Vysvětleno. 

Pojmy vodní útvar, dobrý stav/potenciál apod. jsou 

definovány v jiných právních předpisech, a to ve vyhlášce č. 

č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 

podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod 

a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod a ve vyhlášce č. 98/2011 Sb., o způsobu 

hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu 

hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a 

umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. 

 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda 
Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

Úřad vlády ČR – 
ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti 
a legislativu 

1. „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace“ (dále jen ZZ RIA) není v úplnosti 
strukturovaná podle Přílohy č. 2 k Obecným zásadám 
hodnocení dopadů regulace (RIA) – viz body 5. až 8. 
Doporučujeme uvést ZZ RIA do souladu s uvedenými 
zásadami, jmenovitě s jejich částí B. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. V ZZ RIA zcela chybí bod „Přezkum účinnosti 
regulace“, který je v závazné osnově ZZ RIA uveden 
jako bod 6. Je potřebné tento bod a komentář k němu 
do ZZ RIA doplnit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

 
K příloze č. 1 
V příloze č. 1 v části nadepsané „Přílohy“ v bodě č. 4. a 
5. požaduji doplnit, že doklad o vlastnickém právu nebo 
jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám se 
předkládá pouze v případě, že toto právo nelze ověřit v 
katastru nemovitostí. S ohledem na skutečnost, že 
všechny územní samosprávné celky a organizační 
složky státu mají podle § 55 odst. 5 katastrálního 
zákona bezplatný dálkový přístup k údajům katastru 
nemovitostí, jednalo by se nedůvodné zatěžování 
žadatele. Tento princip je ostatně v jiných částech 
přílohy respektován, když např. v příloze č. 1 v části 
nadepsané „Přílohy“ bod 3. zní: „Doklad o vlastnickém 
právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, 
nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované 
povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím 
vodním dílem.“. 
 Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 2 
V příloze č. 2 v části nadepsané „Přílohy“ v bodě č. 5. a 
6. požaduji doplnit, že doklad o vlastnickém právu nebo 
jiném právu žadatele k vodnímu dílu, pozemkům nebo 
stavbám se předkládá pouze v případě, že toto právo 
nelze ověřit v katastru nemovitostí. Podrobněji k 
odůvodnění viz připomínka k příloze č. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K příloze č. 3 
V příloze č. 3 v části nadepsané „Přílohy“ v bodě č. 7. 
požaduji doplnit, že doklad o vlastnickém právu nebo 
jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám se 
předkládá pouze v případě, že toto právo nelze ověřit v 
katastru nemovitostí. Podrobněji k odůvodnění viz 
připomínka k příloze č. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 4 
V příloze č. 4 v části nadepsané „Přílohy“ v bodě č. 6. 
požaduji doplnit, že doklad o vlastnickém právu nebo 
jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám se 
předkládá pouze v případě, že toto právo nelze ověřit v 
katastru nemovitostí. Podrobněji k odůvodnění viz 
připomínka k příloze č. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 5 
V příloze č. 5 v části nadepsané „Přílohy“ v bodě č. 5. a 
6. požaduji doplnit, že doklad o vlastnickém právu nebo 
jiném právu žadatele k vodnímu dílu, pozemkům nebo 
stavbám se předkládá pouze v případě, že toto právo 
nelze ověřit v katastru nemovitostí. Podrobněji k 
odůvodnění viz připomínka k příloze č. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 K příloze č. 6 
V příloze č. 6 v části nadepsané „Přílohy“ v bodě č. 4. a 
5. požaduji doplnit, že doklad o vlastnickém právu nebo 
jiném právu žadatele k vodnímu dílu, pozemkům nebo 
stavbám se předkládá pouze v případě, že toto právo 
nelze ověřit v katastru nemovitostí. Podrobněji k 
odůvodnění viz připomínka k příloze č. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Český statistický úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Český telekomunikační 
úřad 
 

 
1. Doporučujeme v úvodní větě slova „ve 
spolupráci s Ministerstvem“ nahradit slovy „a 
Ministerstvo“.  
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 38 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády (dále jen „LPV“) platí, že úvodní ustanovení 
vyhlášky se uvádí v tomto tvaru. 
 

Vysvětleno. 
Podle § 115 odst. 2 vodního zákona „Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které 
doklady je třeba předložit …“. Úvodní věta vyhlášky tedy 
odpovídá znění zákona. 
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 2. Doporučujeme v úvodní větě slova „zákona 
č. 20/2004 Sb., zákona č. 181/2008 Sb.“ a slova 
„zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb.“ 
vypustit. 
     Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 LPV platí, že cituje-li se 
jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního 
právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto 
ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. Vzhledem k tomu, že 
v úvodní větě návrhu vyhlášky se cituje konkrétní 
ustanovení zákona, je aplikace tohoto ustanovení 
nevyhnutelná, proto doporučujeme vypustit zákon 
č. 20/2004 Sb., zákon č. 181/2008 Sb., zákon 
č. 350/2012 Sb. a zákon č. 39/2015 Sb., neboť těmito 
zákony nebylo zmocňovací ustanovení obsažené v 
§ 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), novelizováno. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní úřad  
 

 
Bez připomínek. 
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Hospodářská komora 
ČR 
 

 
A. Zásadní obecné připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Požadujeme provedení důkladné revize celého 
navrhovaného textu a sjednocení s požadavky, které 
jsou vyžadovány stavebním zákonem. Domníváme se, 
že navrhované znění není v mnoha bodech koncepčně 
pojato. Požadujeme, aby byly revidovány přílohy k 
jednotlivým typům žádostí rovněž z hlediska 
zákonného zmocnění pro jejich formulaci. Ilustrativní 
příklady jsou uvedeny dále v obecných i konkrétních 
připomínkách. 
 

Vysvětleno. 
Formulace zákonného zmocnění „Ministerstvo zemědělství 
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou 
stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba 
předložit k žádosti…“ v § 115 odst. 2 vodního zákona je 
shodná jako před novelizací zákonem č. 225/2017 Sb. a 
stávající vyhláška č. 432/2001 Sb. rovněž stanoví obsahové 
náležitostí jednotlivých formulářů.   

Pracovní skupina k přípravě návrhu nové dokladové vyhlášky 
v rámci své činnosti uvedla do souladu znění příloh 
jednotlivých typů žádostí jak se stavebním zákonem, tak 
s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
Požadovaná revize byla zcela samozřejmě při přípravě 
provedena. 

 2. Navržené sloučení několika stávajících 
vyhlášek do jednoho předpisu lze vnímat pozitivně, 
protože došlo k centralizaci požadavků na doklady 
předkládaných vodoprávním úřadům a požadavků na 
náležitosti vydávaných rozhodnutí. Při slučování 
vyhlášek však očividně nebyl brán zřetel na snahu 
zjednodušování a lehčí orientaci ve vydávané 
vyhlášce. Přílohy jsou mnohdy obsahově duplicitní a je 
na zvážení, zda by nemohly být vhodně sloučeny – 
např. příloha č. 9 a č. 16 jsou téměř totožné a jedna je 
podmnožinou druhé. 
 

Vysvětleno. 
Přílohy bylo nezbytné ponechat vzhledem k tomu, že není 
vyloučeno, že bude žádáno pouze o změnu stavby vodního 
díla za platnosti stávající povolení k nakládání s vodami. 
Rovněž tak lze žádat pouze o povolení k nakládání s vodami 
pro stávající stavbu vodního díla (např. povolení k nakládání 
s vodami zaniklo). 
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 3. Kromě toho, pokud je obecně vyhláška 
koncipována tak, že jsou v jednom paragrafu 
požadovány doklady pro příslušné povolení (např. § 4) 
a v následujícím paragrafu předepsány náležitosti 
vydávaného rozhodnutí (např. § 5), není zřejmé, proč 
náležitosti vydávaného rozhodnutí nejsou předepsány 
rovněž pro následující povolení:  
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (§ 6), 
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu (§ 
7), 
• povolení k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a stavebního 
povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu 
potřebnému k takovému odběru (§ 25), 
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a stavebního 
povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k 
takovému vypouštění (§ 26). 
 

Vysvětleno. 
Náležitosti povolení k povolení vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových jsou předepsány v nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a o citlivých oblastech. 
 
Náležitosti povolení k povolení vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních jsou předepsány v nařízení vlády 
č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění odpadních vod a náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

 4. Požadujeme doplnit do vyhlášky formulaci 
(zejména pokud jde o povolení, která zahrnují více 
druhů povolení – např. př. č. 1), že se obsah dokladů 
pro vydávání jednotlivých povolení ve všech přílohách 
přizpůsobuje typu povolení. 
 

Vysvětleno. 
Přílohy dokládané k žádosti se odvíjejí od konkrétního 
předmětu žádosti a vyplývají z jednotlivých formulářů, kde je 
jednoznačně vymezeno, jaký doklad se ke konkrétnímu 
záměru dokládá. 
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 B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Připomínka ke všem přílohám vyhlášky – 
zejména v níže uvedených bodech a. – c. (připomínky 
uvedeny na příkladu přílohy č. 1: Žádost o povolení k 
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
nebo jeho změnu) 
a. Není důvodné, aby pro povolení nakládání s 
vodami byly vyžadovány doklady o vlastnickém právu, 
zároveň absentuje zákonné zmocnění k upřesnění 
takového požadavku ve vyhlášce. Tento požadavek lze 
ve vztahu k požadavkům stavebního zákona považovat 
za relevantní u povolení k výstavbě samotného 
vodního díla, nikoliv k nakládání s vodami. 
Požadujeme vypustit. 
 

Neakceptováno. 
V případě, že je žádáno o povolení k nakládání s vodami pro 
stávající stavbu vodního díla, je doklad o vlastnickém nebo 
jiném právu k vodnímu dílu nezbytnou přílohou k této 
žádosti. Je nesporné, že třetí osoba není oprávněna nakládat 
s majetkem (stavbou) jiného, aniž by k takové činnosti měla 
souhlas vlastníka stavby. V případě, že by povolení 
k nakládání s vodami související s vodním dílem bylo vydáno 
bez souhlasu vlastníka vodního díla, bylo by hrubě porušeno 
vlastnické právo vlastníka vodního díla. Vydání povolení 
k nakládání s vodami související s vodním dílem třetí osobě 
by znemožnilo vydání povolení k nakládání s vodami 
vlastníkovi stavby vodního díla (např. využití energetického 
potenciálu vod malou vodní elektrárnou, akumulace vod ve 
vodní nádrži, odběr vody ze studny). 
V případě, že je žádáno o povolení k nakládání s vodami, 
které je podkladem pro společné řízení dle stavebního 
zákona, je rovněž nezbytné chránit práva vlastníků staveb a 
pozemků nakládáním s vodami dotčeným. Povolení 
k nakládání s vodami pozbývá platnosti mj. po 2 letech, 
pokud není oprávněným z nakládání bez vážného důvodu 
využíváno. Oprávněný z nakládání by tak mohl 2 roky 
„blokovat“ užívání stavby či pozemku jejímu vlastníkovi. Toto 
rovněž považujeme za hrubý zásah do vlastnických práv a 
za porušení nedotknutelnosti vlastnických práv. 
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 b. Požadavky na doklady o vlastnickém právu, 
kromě uvedeného v písm. a) výše, nejsou jednoznačné 
– např. pokud bude žadatel požadovat povolení k 
nakládání s vodami podle  
§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 pro odběr vody je nutno 
přiložit dle bodů 3–5 příloh:  
i. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo 
ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání 
vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání 
s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem. – Jde o 
doklad k vodnímu dílu, které vzdouvá vodu a žadatel 
využívá vzdouvacího zařízení, nebo jde o doklady k 
čerpací stanici k odběru, kterou budou vody 
odebírány? Požadujeme vypustit. 
ii. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu 
žadatele k pozemkům nebo stavbám vzdouváním vody 
dotčeným, nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním 
díle, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb 
vzdouváním vody dotčeným. – Odběratel vody nepřímo 
ovlivňuje svým odběrem množství vody v nádrži, je 
povinen zajistit souhlasy vlastníků pozemků nebo 
staveb vzdouváním vody dotčeným? Byť může být vliv 
odběru na velikost vzdutí minimální, jsou požadovány 
souhlasy všech vlastníků pozemků pod vodním dílem? 
Takový požadavek postrádá zákonnou oporu a 
považujeme jej za neproporcionální. – Požadujeme 
vypustit. 
iii. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu 
žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s 
vodami dotčeným, nebo souhlasy vlastníků pozemků 
nebo staveb nakládáním s vodami dotčeným, jedná-li 
se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící 
jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 
94q a následující stavebního zákona. – Odběratel vody 
nepřímo ovlivňuje svým odběrem množství vody v 
nádrži, je povinen zajistit souhlasy vlastníků pozemků 
nebo staveb vzdouváním vody dotčeným? Byť může 
být vliv odběru na velikost vzdutí minimální, jsou 
požadovány souhlasy všech vlastníků pozemků pod 
vodním dílem? Takový požadavek postrádá zákonnou 
oporu a považujeme jej za neproporcionální. – 
Požadujeme vypustit. 

Akceptováno částečně. 
 
K bodu i: 
 
Odůvodnění viz předchozí námitka. 
Jde o doklad, kterým žadatel prokáže, že má právo užívat 
stavbu vodního díla, která souvisí s požadovaným 
nakládáním s vodami. 
 
K bodu ii: 
 
Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k 
pozemkům nebo stavbám vzdouváním vody dotčeným, 
nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním díle, nebo 
souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb vzdouváním vody 
dotčeným, byl vypuštěn. 
 
K bodu iii: 
 
Ministerstvo souhlasí, že se ve specifických situacích může 
užitý pojem „pozemků nebo staveb nakládáním s vodami 
dotčeným“ jevit jako nejednoznačný. Z důvodu odstranění 
možné nejistoty při výkladu tohoto pojmu, bylo znění tohoto 
bodu upraveno a doplněno následovně: 
 
„Pokud povolované nakládání s vodami spočívá v nakládání 
s vodami vzdutými nebo akumulovanými již existujícím 
vodním dílem, postačí souhlas vlastníka tohoto vodního díla.“ 
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 c. Pod bodem 11 jsou vyžadována závazná 
stanoviska dotčených orgánů, přičemž jsou explicitně 
uvedeny s odkazem na zvláštní právní předpisy 
jednotlivé úseky, ke kterým mají být doloženy. Není 
zřejmé, z jakého právního předpisu pramení 
požadavek na předložení výše uvedených dokladů k 
žádosti o povolení nakládání s vodami např. k odběru 
vod. Požadavek lze zvažovat u stavebních povolení k 
vodním dílům, ale i tak výčet všech dotčených orgánů 
nepovažujeme za nezbytný naopak i u novelizované 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. (verze do MPŘ) se od tohoto 
výčtu upustilo. Požadujeme celý bod vypustit. V 
případě stavebního povolení (př. č. 8) požadujeme 
rovněž neuvádět. 
 

Neakceptováno. 
Povolení k nakládání s vodami je činností, jejímž prováděním 
mohou být dotčeny zájmy chráněné zvláštními právními 
předpisy (např. odběr vody z vodního toku, který je 
významným krajinným prvkem, vypouštění odpadních vod 
v ochranném pásmu lázní a zřídel atd.). 
Dle specifik konkrétního území, kde je o povolení k nakládání 
s vodami povolováno, je nezbytné na podkladě závazných 
stanovisek ověřit, že nakládání s vodami není v rozporu se 
zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. 
 
Závazná stanoviska jsou součástí projektové dokumentace 
ke stavbě dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, a proto uvádění závazných stanovisek jako příloh 
žádosti o povolení stavby vodního díla by bylo duplicitní. 
 

 d. Pod bodem 12 je uvedeno „Údaje o průtocích 
vody ve vodním toku (M-denní průtoky a dlouhodobý 
průměrný průtok Qa), návrh minimálního zůstatkového 
průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně způsobu a 
četnosti zjišťování jeho kontroly při odběru anebo 
akumulaci povrchové vody, pokud se žádost o povolení 
týká vodního toku a požadované nakládání s vodami 
může mít za následek snížení průtoku vodního toku.“ – 
Žadatel o odběr vody z nádrže nemůže splnit 
následující požadavky „návrh minimálního 
zůstatkového průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně 
způsobu a četnosti zjišťování jeho kontroly při odběru 
anebo akumulaci povrchové vody“ – neboť minimální 
průtok zajišťuje držitel povolení k vodnímu dílu ke 
vzdouvání vody a odběratel nikterak nemůže ovlivnit 
zajištění minimálního průtoku a způsobu jeho zajištění. 
Požadujeme upravit. 
 

Vysvětleno. 
Minimální zůstatkový průtok je průtokem, který ještě 
umožňuje obecné nakládání s vodami a ekologické funkce 
vodního toku (§ 36), 
 
V případě, že je žádáno o povolení k nakládání s vodami 
z vodní nádrže, minimální zůstatkový průtok se nestanovuje. 
Minimální zůstatkový průtok je stanoven na odtoku z vodní 
nádrže (u povolení k nakládání s vodami pro vodní nádrž) a 
za jeho plnění odpovídá vlastník vodní nádrže. 
 
Text není třeba upravit vzhledem k tomu, že stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku dopadá 
na povolení k nakládání s vodami, která mají za následek 
snížení průtoku ve vodním toku (tedy nakládání pro 
samotnou vodní nádrž, nikoliv další povolení k nakládání 
s vodami akumulovanými ve vodní nádrži za základě žádostí 
třetích osob). 
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 2. Připomínka k příloze č. 13 
Příloha bod 3 „Situační výkres současného stavu v 
kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením 
záměru a vyznačením účinků na okolí“ – požadujeme 
vysvětlit, jak se do situačního výkresu vyznačují účinky 
na okolí. 
 

Vysvětleno. 
Situační výkres v kopii katastrální mapy s popisem a 
zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí slouží 
jako jednoduché grafické vyjádření vlivu stavby na okolí. 
Vyznačeny budou ty účinky, které je možné graficky zobrazit, 
například změna záplavového území, místo vypouštění 
odpadních vod včetně směru proudění vody či depresní 
kužel při čerpání podzemní vody. 
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 3. Připomínka k příloze č. 24  
V příloze bodu 4 jsou uvedeny požadavky na splnění 
podmínek pro udělení výjimky, přičemž se jedná o 
nejednoznačný popis údajů s možností velmi 
variabilního výkladu na jejich obsah, který pouze 
strojově přebírá požadavky příslušné rámcové 
směrnice o vodách (2000/60/ES), nedochází však k 
přiblížení podstaty požadovaných informací. 
Požadujeme uvést upřesnění požadovaných informací. 
 

Vysvětleno. 
Požadavky příslušné rámcové směrnice o vodách 
(2000/60/ES) jsou konkrétně uvedeny v čl. 4.7 a jsou to tyto:  
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení 
nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru; 
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a 
vysvětleny v plánu povodí požadovaném podle článku 13 a 
dané cíle se každých šest let přezkoumávají; 
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného 
veřejného zájmu, nebo pokud jsou přínosy pro životní 
prostředí a společnost při dosahování cílů stanovených 
v odstavci 1 převáženy přínosy nových změn pro lidské 
zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 
d) prospěšné cíle, které z těchto 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. 
 
Oproti tomuto znění návrh předkládané vyhlášky doplňuje 
další konkretizující požadavky, a to například k údajům 
o plnění podmínek pro udělení výjimky (v bodu, že jsou 
učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých 
vlivů na stav vodního útvaru) stanovuje, že je třeba uvést 
mimo jiné seznam všech předpokládaných vlivů záměru na 
stav vodního útvaru a očekávaných dopadů ve všech fázích 
realizace záměru (při výstavbě, po dokončení výstavby, při 
provozu). Stejně tak jsou konkretizovány další body 
v uvedené příloze. 
 
Zároveň je nutné brát v úvahu, že jde o obecně závazný 
právní předpis, a tak v něm není možné stanovit jiná kritéria 
než obecná. 
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 C. Doporučující připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Doporučujeme oddělit požadavky na doklady k 
žádostem k povolení nakládání s vodami a požadavky 
na doklady k žádostem ke společnému povolení. 
Odůvodnění: 
Sloučení značně znepřehledňuje požadavky na přílohy. 
 

Vysvětleno. 
Spojené žádosti jsou používány v případě, kdy je žádáno 
o vydání společného povolení. Veškeré přílohy se zde 
podávají ke společnému řízení, nikoliv k jednotlivým 
odděleným žádostem. Oddělení příloh by proto žádosti 
značně znepřehlednilo.  
 

 2.  Příloha č. 8 – žádost o stavební povolení – příloha 
bod 3 – navrhujeme vypustit bytové spoluvlastnictví. 
Odůvodnění: 
Studny a ČOV jsou v příloze 16 a 17. 
 

Vysvětleno. 
Příloha č. 8 je používána nejen v případě žádostí o studny či 
DČOV, ale i jiných vodních děl. Změna dokončené stavby 
v bytovém spoluvlastnictví se proto může týkat např. 
vodovodů či kanalizací. 
 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Středočeský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
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Jihočeský kraj 
 

Zásadní připomínka: 
1. Zcela chybí úprava žádosti o vydání společného 
povolení (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona účinného od 1.1.2018) ve společném řízení a 
ve společném řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí a náležitosti společného povolení a náležitosti 
společného povolení s posouzením vlivů na životní 
prostředí. Pokud zde nebude takové úpravy, pak 
vodoprávním úřadům budou chybět přílohy k žádosti 
specifické pro vodní díla, které v případě samostatného 
stavebního povolení vodoprávní úřady k dispozici mají. 
Ve výroku společného povolení pak budou chybět 
specifické údaje k vodnímu dílu. 
 

Vysvětleno. 
Úprava žádosti společného povolení ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. b) stavebního zákona je v kompetenci Ministerstva pro 
místní rozvoj a bude řešena novelou vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. 

 2. K § 1 písm. a) bodu 11. a k § 18 a § 19 – 
upravit nevhodnou formulaci „v rámci společného 
řízení“ – mohlo by být chápáno, že závazné stanovisko 
lze vydal až v době, kdy společné řízení běží. 
Navrhujeme v § 1 písm. a) bodu 11. vypustit slova „v 
rámci společného řízení“ a označení § 18 upravit takto: 
„Doklady pro vydání závazného stanoviska pro potřeby 
vydání společného povolení“, obdobně i v § 19. 
 

Neakceptováno. 
Znění koresponduje se zněním § 115 odst. 2 vodního 
zákona, kde je uvedeno, že Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou 
stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba 
předložit k žádosti o závazné stanovisko vydané v rámci 
společného územního a stavebního řízení.  
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 3. K § 2 a jeho příloze č. 1. - k bodu 4 přílohy č.1 a 
dalších příloh- Popis nakládání s vodami, včetně jeho 
účelu, s vysvětlivkou 5. Zde by dle našeho názoru 
nemělo být odkazováno na vyhlášku č. 414/2013 Sb., 
protože v některých případech je podřazení dost 
komplikované a na druhou stranu pokud se v některých 
případech účel podřadí pod onu vyhlášku, není možné 
vlastní účel nakládání či účel stavby seznat vůbec. V 
nedávné době KÚ například řešil. Zemědělské 
družstvo (ZD) hodlá zbourat staré budovy a postavit 
zcela nové. O územní rozhodnutí a o stavební povolení 
vrtané studny a s tím spojený odběr podzemních vod 
ZD žádalo samostatně. Účel nakládání s vodami 
odpovídající vyhlášce č. 414/2013 by měl být buď (18) 
ostatní odběr – živočišná výroby, anebo (25) jiný? Z 
tohoto účelu se ani nedozvíte, o jaký chov 
hospodářských zvířat nebo drůbeže ve smyslu 
směrných čísel vyhlášky k zákonu o vodovodech a 
kanalizacích se jedná. ZD přitom hodlá odběr 
realizovat pro staré budovy a i pro nové, odběr je navíc 
ale kombinován s užíváním vody z obecního vodovodu 
a současně je žádáno více vody než potřebují staré 
budovy a méně vody než potřebují nové budovy. To 
vše se krajský úřad jako odvolací orgán ale dozvěděl z 
proběhlého zjišťovacího řízení EIA, jehož existence 
(zjišťovacího řízení) ve spisu prvostupňového řízení 
nebyla vůbec zaznamenána. Dle našeho názoru by v 
žádosti o povolení měl být dán prostor žadateli (pro 
jeho vlastní slova) a teprve vodoprávní úřad by měl 
toto povolení pro potřeby evidence podřadit do 
kategorie vyhlášky č. 414/2013 Sb.   
 

Vysvětleno. 
Žadatel je povinen uvést popis nakládání s vodami, včetně 
jeho účelu s odkazem na vyhlášku č. 414/20163 Sb. 
V případě, že je popis žadatele v žádosti nedostatečný, je 
vodoprávní úřad oprávněn vyzvat žadatele k jeho doplnění. 
V bodě č. 4 je žadateli dán dostatečný prostor pro jeho 
vlastní popis nakládání s vodami. Rovněž zde žadatel 
podřadí povolení k nakládání s vodami pod účel ve smyslu 
vyhlášky č. 414/20163 Sb. 
Vodoprávní úřad pak v rámci přezkumu žádosti přezkoumá, 
zda popis a účel odpovídá. V případě, že zjistí nejasnost, je 
oprávněn vyzvat žadatele k doplnění. 
Pokud uvede žadatel pouze účel nakládání s vodami, jde o 
neúplnou žádost. 
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 4. K § 2 a jeho příloze č. 1. - k bodu 5 přílohy č.1 a 
dalších příloh – ID vodního toku, říční kilometry a číslo 
hydrogeologického pořadí povodí – ani vodoprávní 
úřad nemá k dispozici oficiální zdroj říčních kilometrů 
natož žadatel. Správci vodních toků uvádí některé ř. 
km s přesností na tři desetinná místa a vodoprávní 
úřad to není schopen nějakým způsobem ověřit. 
Problém například vzniká v případě, že na jezu jsou 
dvě MVE a KÚ se domnívá, že v takovém případě ř.km 
s přesností na tři desetinná místa je údaj, který se 
vztahuje k onomu jezu – pak by při podrobném 
zkoumání mohl vzniknout velký problém. Vyplní-li 
žadatel parcelní číslo pozemku a souřadnice X,Y – 
máme za to, že to postačí. KÚ si uvědomuje, že jde o 
tradiční vodohospodářské údaje, ale pokud je to pro 
evidenci podstatné, nechť to do té evidence doplňují 
správci vodních toků, jejichž vyjádření je povinnou 
součástí žádosti. Obdobně je to v případě čhp – je 
otázkou na kolik míst se čhp má uvádět, pokud ve 
vyhlášce č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, jsou 
uváděna pouze místa tři, tj. typ 1-01-01,. Ani zde (na 
více míst) oficiální zdroj vodoprávní úřady nemají a 
třímístné čhp o místu nakládání pro potřeby povolení 
vodoprávního úřadu téměř nic nevypovídá. V případě 
ID vodního toku shledává KÚ problém v tom, že se toto 
číselné označení vodních toku v současně době dost 
mění. Z tohoto důvodu by v CEVT měl být jakýsi 
převodník mezi různými číselnými údaji v čase. Jinak 
KÚ CEVT vnímá jako výborný nástroj vodoprávních 
úřadů a IDVT jako údaj, který je třeba v povolení 
vodoprávních úřadů uvádět. 
 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven. Hydrologické údaje vyjma ID vodního toku 
byly z formulářů žádostí odstraněny, nadále budou uváděny 
pouze jako náležitosti rozhodnutí. 
V rámci formulářů byl doplněn údaj o souřadnicích S-JTSK 
zamýšleného záměru. 
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 5. K § 2 a jeho příloze č. 1. - k bodu 5 přílohy č.1 a 
dalších příloh– údaje o útvarech povrchových vod. 
Máme za to, že většina vodoprávních úřadů nemá v 
současné době povědomí, že existují povrchové vody 
mimo útvar povrchových vod a že existují podzemní 
vody mimo útvar podzemních vod, natož žadatelé. Jde 
opět o evidenční údaj pro povolení vodoprávního úřad 
charakteru neurčitého z hlediska konkrétního určení 
místa nakládání s vodami. Chybění takových 
evidenčních údajů v žádosti a v rozhodnutí také může 
být důvodem k napadání vydaných povolení ze stran 
„úpěnlivých a důsledných“ stěžovatelů. 
 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven. Příslušné údaje byly z formulářů žádostí 
odstraněny, nadále budou uváděny pouze jako náležitosti 
rozhodnutí. 
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 6. K § 2 a jeho příloze č. 1. - k bodu 6 přílohy č.1 a 
dalších příloh–údaje o množství. V prvé řadě tyto údaje 
by měly být podkladem pro vydání povolení a nikoliv 
nezměnitelným vymezením v žádosti žadatele. 
Vodoprávní úřady nesprávně do svých povolení 
„přetahují“ údaje ze žádosti, tj. nestanovují maximální 
hodnoty (např. u údaje m3/rok), uvádí průměrné 
hodnoty, ještě s tím, že není zřejmé, zda jde například 
o denní, anebo měsíční, anebo roční průměr. 
Průměrné hodnoty nemají dle názoru KÚ v povolení 
vodoprávního úřadu co dělat. Údaje o představě 
žadatele co do množství by ve formuláři měly být 
zakomponovány tak, aby vodoprávní úřad mohl 
přihlédnout k výsledku například vyjádření 
hydrogeologa. Žadatelé zapomínají, že čerpadla mají 
výkon v l/s větší než je průměrné množství v l/s, které 
uvádějí do své žádosti. Hydrogeologové často vychází 
z údaje m3/den a tento údaje se zpravidla neobjeví v 
povolení vodoprávního úřadu, za to se tam objevují 
hodnoty typu 0,288 l/s (ještě bez uvedení že jde o 
maximální hodnotu), které nelze při případném 
vodoprávním dozoru vůbec zkontrolovat. KÚ má 
takovou představu, že by žadatel uvedl požadovanou 
potřebu vody na základě výpočtu vycházejícího z 
účelu, kvůli kterému žádá, a vodoprávní úřad by na 
úplném podkladě (tedy ne libovůlně) stanovil rozsah a 
dobu nakládání. 
 

Vysvětleno. 
Předmět žádosti, včetně údajů o množství vod, se kterými 
má žadatel v úmyslu nakládat, musí vymezit žadatel. O 
tomto předmětu následně vodoprávní úřad rozhoduje. 
Vodoprávní úřad je oprávněn na základě posouzení žádosti 
a řádného odůvodnění rozhodnout, že žadateli se povoluje 
nakládat s předmětnými vodami, avšak v nižším množství, 
než o které žadatel požádal v žádosti. 
 
Údaje v žádosti korespondují s údaji, které jsou předmětem 
evidence dle vyhlášky č. 414/2013 Sb. 
 
V případě, že žadatel není schopen žádost vyplnit řádně, 
poskytne mu vodoprávní úřad nezbytnou součinnost a 
poučení v souladu se základními zásadami činnosti 
správních orgánů dle správního řádu. 
 
Správní orgán nemůže libovolně stanovovat množství, 
rozsah a dobu nakládání s vodami v řízení, které je 
zahajováno na základě žádosti a je tedy závislé na vymezení 
předmětu řízení samotným žadatelem. 
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 7. K § 2 a jeho příloze č. 1. – zcela chybí odborný 
podklad (výpočty), na základě kterého by mohl 
vodoprávní úřad posoudit, zda žadatelem vymezený 
rozsah nakládání odpovídá jeho účelu. Nejčastěji je 
tato žádost spojena se stavebním povolením, takže je 
předkládána i projektová dokumentace, ze které lze 
ony údaje většinou získat. V případě podání 
samostatné žádosti o povolení k nakládání s vodami tu 
však projektová dokumentace není a není tu ani jiný 
odborný podklad obsahující výpočty či údaje na 
podkladě směrných čísel obsažených ve vyhlášce k 
zákonu o vodovodech a kanalizacích a vodoprávní 
úřad nemá možnost žádost řádně posoudit. 
 

Vysvětleno. 
Vodoprávní úřad přezkoumává podanou žádost včetně 
přiložených podkladů.  
 
Pokud se žádost týká podzemních vod, předkládá žadatel 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, v případě, že se 
týká vodního toku, předkládá žadatel vyjádření příslušného 
správce vodního toku. 
 
Vodoprávnímu úřadu pak dále poskytují potřebné údaje 
správci povodí (§ 54 vodního zákona). 
  
 

 8. K § 3 v první větě doporučujeme doplnit slova 
„podle druhu nakládání“ takto: „Povolení k nakládání s 
vodami kromě náležitostí stanovených správním řádem 
podle druhu nakládání obsahuje…“ 
 

Vysvětleno. 
Doplnění „podle druhu nakládání“ je nadbytečné. § 3 
obsahuje jak náležitosti povolení k nakládání s vodami, které 
je nutné uvádět vždy (písm. a), b), f) a g), tak i náležitosti, 
které se předkládají podle konkrétních typů nakládání 
s vodami, tedy písm. c), d), e), h) a i). V těchto případech je 
konkrétní typ nakládání s vodami vždy specifikován. 
 

 9. V § 3 kolidují písm. a) „rozsah nakládání“ a 
písm.e)  „údaje o množství vod, se kterými je povoleno 
nakládat…“. Není zřejmý rozdíl mezi rozsahem a údaji 
o množství.   
 

Akceptováno. 
Znění § 3 písm. a) bylo upraveno. Zároveň bylo totožně 
upraveno znění § 5 písm. a). 
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 10. K § 20 a § 21– KÚ navrhuje zcela vypustit 
úpravu dokladů a náležitosti vyjádření dle § 18 vodního 
zákona. Vydání tohoto vyjádření brání tyto skutečnosti, 
a to že jsou vyhláškou upraveny určité podklady, že je 
povinné stanovisko správce povodí a že je tu povinná 
plná moc. Výsledkem je skutečnost, že, alespoň v 
Jihočeském kraji, je vydáno velké množství 
nepojmenovaných vyjádření (v rámci společných 
vyjádření odborů životního prostředí), a to na podkladě 
dokumentací pro územní řízení nebo projektových 
dokumentací pro stavební povolení. Pokud zde nebude 
úprava ve vyhlášce, mohla by tak být vydávána 
vyjádření dle § 18 vodního zákona, což je právně 
čistší. Požadavku KÚ ke zrušení úpravy vyjádření dle § 
18 vodního zákona svědčí i skutečnost, že tato 
vyjádření postupem času „vytlačují“ závazná 
stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona, která 
nemají upraveny podmínky ve vyhlášce a tak by to 
mělo z hlediska praxe zůstat. Pokud by vodoprávní 
úřad potřeboval spolupráci se správcem povodí či toku, 
tak si ji vyžádá od tohoto správce, plná moc není 
potřeba, protože vyjádření je k záměru. 
 

Neakceptováno. 
Vodní zákon umožňuje žadateli požádat o vyjádření dle § 18 
vodního zákona, proto je nezbytné stanovit prováděcí 
vyhláškou náležitosti této žádosti a samotného vyjádření. 
Společné vyjádření odborů životního prostředí nelze 
zaměňovat s vyjádřením vodoprávního úřadu dle § 18 
vodního zákona ani se závazným stanoviskem dle § 104 
odst. 9 vodního zákona. Takový postup vodoprávních úřadů 
lze odstranit pouze důslednou metodickou činností 
nadřízeného správního úřadu vůči těmto úřadům.  

 11. K § 36 a § 37 a přílohy č. 24 - KÚ je také toho 
názoru, že ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona 
nezakládá pravomoc vydávat rozhodnutí o výjimce. 
Tomu svědčí i návrh novely vodního zákon (sněmovní 
tisk 930 7. volební období, 2017-2017 - v poslanecké 
sněmovně neprojednaný), který ustanovení § 23a odst. 
7 vodního zákona teprve v tom smyslu upravoval. Věc 
tak lze řešit pouze cestou vydání závazného 
stanoviska vodoprávního úřadu dle § 17 nebo § 104 
odst. 9 vodního zákona. 
 

Vysvětleno. 
Zmíněný návrh novely vodního zákona pouze upřesňuje 
aplikační praxi. Již na základě současného znění vodního 
zákona lze udělit výjimku, podrobně proces popisuje 
Metodický pokyn MZe z roku 2016. 
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 12. V přílohách 3. 4. 5. a 6. týkajících se vypouštění 
odpadních vod je třeba, aby bod 4. byl formulován 
stejně, není znám zákonný důvod pro odlišné 
požadavky z tohoto hlediska pro vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních nebo povrchových. 
 

Vysvětleno. 
Rozdíl je daný typem vypouštění odpadních vod, zda se 
jedná o vypouštění do vod podzemních nebo do vod 
povrchových, které požívají různý způsob ochrany. Z tohoto 
důvodu jsou požadovány v samostatných žádostech jiné 
údaje v bodě č. 4. 
 

 13. V přílohách č. 4. a 6. v bodě 6. je nesprávné, že 
sezónnost vypouštění odpadních vod je připouštěna 
pouze pro vypouštění do vod podzemních a dále je zde 
nesprávně, že po žadateli není žádáno uvedení max. 
ročního množství. K formulaci množství obecně viz 
výše. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 14. K příloze č. 14 – její příloha pod bodem 1. 
navrhujeme vypustit větu „S výjimkou domovní čistírny 
odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla 
potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností)“. Důvodem jsou 
časté námitky sousedů, se kterými se setkáváme v 
odvolacích řízeních, týkající se postavení studny nebo 
domovní ČOV zcela nebo částečně na cizím pozemku, 
který nebyl pro stavbu určen ve stavebním povolení 
(týká se zejména případů, kdy jsou tyto stavby 
povolovány v blízkosti hranic se sousedními pozemky). 
Vypuštěním povinnosti dokládat dokumentaci 
geodetické části skutečného provedení stavby u staveb 
technické a dopravní infrastruktury pro uvedené 
výjimky se v takových případech vodoprávní úřady 
dostávají do situace, kdy nemají díky této větě možnost 
z podkladů ke kolaudačnímu souhlasu postavit na jisto, 
kde je stavba postavena. 
Další možnou eventualitou od 1.1.2018 (informace při 
proběhlém školení k novele stavebního zákona z MMR 
v prosinci 2017) je, že od  1.1.2018 tento typ staveb 
nebude dle § 119 odst. 1 stavebního zákona účinného 
nebude podléhat povinnosti užívat stavbu na základě 
kolaudačního souhlasu, a proto je tato věta nadbytečná 
a zavádějící. 
 

Vysvětleno. 
Stanovení povinnosti plošného předložení dokumentace 
geodetického části skutečného provedení stavby rovněž pro 
stavby domovních čistíren odpadních vod, studen nebo 
jiného díla potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) je nadbytečné. 
 
Umístění stavby musí vyplývat z povolení umístění stavby a 
povolení jejího provedení.  
 
V případě pochybností může provést vodoprávní úřad šetření 
na místě, kde provede nezbytná měření, popř. přizve 
oprávněnou osobu k zaměření. 
 
 

 Připomínka: 
1. V přílohách 3. 4. 5. a 6. týkajících se vypouštění 
odpadních vod je v bodě 2 chyba v psaní: „Povolení k 
odběru podzemních vod.“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Plzeňský kraj 
 

 
Zásadní připomínka: 
1. V § 3 doplnit do náležitostí povolení písm. „i) 
stanovení vykonatelnosti povolení k nakládání s 
vodami dnem nabytí právní moci společného povolení, 
pokud je povolení k nakládání s vodami vydáno pro 
společné řízení podle § 94j nebo 94q a násl. 
stavebního zákona“ – navazuje na znění § 9 odst. 5 a 
§ 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), které 
vzájemně podmiňují výroky stavebního povolení k 
vodnímu dílu a povolení k nakládání s vodami, jinak by 
mohla nastat i situace, že doba, na kterou se povolení 
k nakládání s vodami vydává zanikne dříve, než 
nabude právní moci společné povolení 
 

Neakceptováno. 
V odůvodněných případech lze odložit vykonatelnost 
postupem dle obecných právních předpisů (správní řád). 

 2. V § 11 poznámce 5) navrhujeme nahradit slovní 
spojení „§ 105 odst. 1 a 2 zákona“ zněním „zákon“ – 
asi chybou v psaní je zde uveden odkaz na ohlášení a 
nikoliv na náležitosti stavebního povolení, pouze 
obecný odkaz na zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
považujeme za vhodnější a dostatečný 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 3. V příloze č. 1, vysvětlivka č. 8) k bodu č. 9 – 
kategorie upravitelnosti vody, doplnit za slovní spojení 
„týká se pouze vodovodů pro veřejnou potřebu“ znění 
„které jsou v provozu minimálně 2 roky“ – s ohledem na 
ust. § 22 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu..., kdy 
je třeba při kategorizaci vycházet z minimálně 12 
vzorků odebraných v průběhu 2 let, v případě 
vydávaného povolení k odběru současně se stavebním 
povolením nebývá někdy vrt ještě realizován 
 

Neakceptováno.  
Voda odebraná z povrchových vodních zdrojů nebo z 
podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou 
musí splňovat v místě odběru (před její vlastní úpravou) 
požadavky na její jakost. V případě, že by se kategorie 
surové vody neuváděla, bylo by nutné, s ohledem k této 
skutečnosti, stanovit minimální rozsah analýz s nastavením 
limitů pro příslušné ukazatele.  
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 4. V příloze č. 3 a 10 – uvést do poznámky k bodu 
Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod - t.rok-1, 
jaký výpočet bilance má být uveden, dochází k rozporu 
mezi žadateli a správcem povodí o tomto údaji a 
metodický pokyn k této věci uvádí pouze výpočet k 
uvedení bilancí za předchozí období roku na základě 
skutečně zjištěných údajů, tedy jakosti „p“ a skutečně 
vypouštěného množství OV a žadatel vychází z hodnot 
„p“ a max. povoleného množství vypouštěných 
odpadních vod 
 

Neakceptováno. 
Dle sdělení MŽP údaj bilance vypouštěného znečištění musí 
respektovat požadavky na znečištění toku, a proto nemusí 
nutně odpovídat součinu „p“ nebo „průměr“ a povoleného 
objemu odpadních vod, na druhé straně je to pro obsah 
povolení nezbytný limit a měl by proto být zachován i 
v žádosti. 
 

 5. V příloze č. 3 bod 2, v příloze 4 bod 2 v příloze 
5 bod 2 a příloze č. 6 bod 2 formuláře nahradit slovní 
spojení „Povolení k odběru podzemních vod vydal“ 
zněním „Povolení k vypouštění odpadních vod vydal“ – 
formuláře se týkají vypouštění odpadních vod, nikoli k 
odběru podzemních vod, 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. V příloze č. 3 bod 4, v příloze 5 bod 4 a v 
příloze č. 17 bod 2. (stávající číslování), rozdělit nebo 
zcela vypustit slovní spojení „Navrhovaný způsob 
měření objemu a jakosti vypouštěných vod (zejména 
četnost, typ vzorku)“ do dvou samostatných bodů k 
doplnění: „Navrhovaný způsob měření objemu 
vypouštěných vod“ a „Navrhovaný způsob měření 
jakosti vypouštěných vod“ – ze zkušeností plyne, že 
žadatelem je ve většině případů vyplněn pouze jeden 
údaj, nikoli oba. Případně navrhovaný způsob měření 
jakosti vypouštěných odpadních vod vypustit úplně 
vzhledem k tomu, že četnost a typ vzorku stanovuje 
vodoprávní úřad v rozhodnutí, čímž dojde ke 
zjednodušení formuláře i formulace odůvodnění 
rozhodnutí, kdy vodoprávní úřad rozhoduje v podstatě 
v rozporu se žádostí, pokud stanoví jiný rozsah a 
způsob, než navrhovaný 
 

Neakceptováno. 
Zde je navrhován postup, který nijak neodstraní nedostatky 
žádosti, na které poukazuje KU Plzeňského kraje, které jsou 
způsobeny nedostatečným vyplněním žádosti ze strany 
žadatele. Pokud je vodoprávnímu úřadu předložena 
nekompletně vyplněná žádost, má povinnost vyzvat žadatele 
k jejímu doplnění.  
 
Možnost vypuštění se nejeví jako přínosná, žadatel vyplňuje 
návrh způsobu, v žádném případě se zde nejedná o 
rozhodování v rozporu s podanou žádostí. Oprávnění 
vodoprávního úřadu stanovit v rozhodnutí způsob měření 
není nijak dotčeno. 
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 7. V příloze č. 5 bodu 3, v příloze č. 17 bodu 2 a v 
příloze č. 19 bod 8 vypustit údaj „kilometráž 
výpusti..............“ – žádosti jsou určené pro domácnosti 
a zjišťování kilometráže vodního toku je pro ně složité, 
správci vodních toků je ve svých vyjádřeních neuvádějí 
a ani správce povodí ve svém stanovisku (stanoviska 
správce povodí navíc ani nejsou pro domácnosti 
vyžadována), vodoprávní úřad musí žadatele zbytečně 
vyzývat a zatěžovat, pokud nebude připomínce 
vyhověno, považujeme za vhodné uvést odkaz, kde je 
tento údaj pro jednotlivé žadatele zjistitelný, údaj o 
kilometráži považujeme u všech ostatních žádostí 
(příloha č. 1, 3, 8, 11, 12, 19) za nadbytečný a 
problematický s ohledem na uvádění souřadnic, navíc 
u významných vodních toků dochází ke změně 
kilometráže vždy po aktuálním zaměření i o několik 
stovek metrů, na řece Úhlavě tak došlo k situaci, kdy 
MVE, která je níže po toku než pevný jez, je uvedenou 
kilometráží výše po toku 
 

Akceptováno. 
Údaj o kilometráži výpusti byl z formulářů pro nadbytečnost 
odstraněn. Údaj bude nadále uváděn pouze ve výroku 
rozhodnutí. 
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 8. V příloze č. 8, 9, 16, 17 a 18  - ve všech 
formulářích doplnit do příloh před první bod (nebo 
zařadit jako nový bod č. 1 a ostatní přečíslovat) větu ve 
znění: „Doklady, které se připojují k žádosti o stavební 
povolení podle zvláštního právního předpisu.“ a k 
tomuto bodu připojit Vysvětlivku: „Zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a Vyhláška č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů“ – vzhledem k tomu, že již ve vlastním textu 
vyhlášky není tento text uveden, je nutné ho uvést 
přímo do obsahu formuláře, popřípadě přímo do 
formuláře vypsat veškeré náležitosti žádosti o stavební 
povolení tak, jak je to uvedeno např. u přílohy č. 19 – 
ohlášení u ČOV do 50 EO, chybí tam např. souhlas k 
provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního 
zákona, závazná stanoviska dotčených orgánů a 
stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury 
(viz § 110 odst. 2 stavebního zákona), vzhledem k 
tomu, že dosud není známa změna vyhlášky č. 
503/2006, nelze určit případně chybějící náležitosti dle 
této vyhlášky 
 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky je navržen v souladu s návrhem vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. 
Povinnosti stanovené stavebním zákona a vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., jsou součástí tohoto návrhu vyhlášky. 
 
Ve všech příslušných formulářích je stanovena povinnost 
předložit souhlas k provedení stavebního záměru podle 
§ 184a stavebního zákona. 
 
Povinnost předkládat k žádostem o stavební povolení 
závazná stanoviska a stanoviska vlastníků veřejné a 
dopravní infrastruktury není samostatně stanovina vzhledem 
k tomu, že tyto přílohy jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace v souladu s novelizovanou vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. Rovněž v návrhu vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
nejsou tyto přílohy k žádostem o stavební povolení již 
samostatně uváděny. 
 
§ 110 odst. 2 stavebního zákona je duplicitní ke stanovené 
povinnosti zahrnout jako nedílnou součást projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení rovněž závazná 
stanoviska a stanoviska vlastníků veřejné a dopravní 
infrastruktury. 

 9. V příloze 10 doplnit samostatný bod“ „Je-li 
žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních vod:  
      Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:  
      ………………………………………………….... 
      dne …………… čj.………………………...…………. 
 

Akceptováno 
Text byl upraven. 
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 10. V příloze č. 15, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 vynechat 
slovní spojení „k užívání stavby, pokud jsou zvláštním 
právním předpisem pro užívání stavby vyžadována“ a 
ponechání textu pouze „Závazná stanoviska dotčených 
orgánů“ – pravděpodobně chybou v kopírování došlo k 
ponechání textu k užívání stavby, u ostatních typů 
žádostí mohou být požadována obecně závazná 
stanoviska odpovídající k dané žádosti 
 

Akceptováno jinak. 
Text všech formulářů byl upraven následujícím zněním: 
 

15. Závazná stanoviska dotčených orgánů k ohlášení stavby4), 
pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy5)  

19. Závazná stanoviska dotčených orgánů k ohlášení stavby, 
pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy10)  

20. Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli 
vyžadují zvláštní právní předpisy9) 

21. Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli 
vyžadují zvláštní právní předpisy7) 

22. Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli 
vyžadují zvláštní právní předpisy6) 

23. Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli 
vyžadují zvláštní právní předpisy5)  

25. Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli 
vyžadují zvláštní právní předpisy5) 

 

 

 11. V příloze č. 16 navrhujeme doplnit bod č. 18 
„Orientační náklad na provedení stavby včetně 
technologie …................ tis. Kč“ – tento údaj 
vodoprávní úřady hlásí do statistického zjišťování 
CZSO, stejně jako u všech vydaných stavebních 
povolení 
 

Vysvětleno. 
V příloze č. 16 je v bodě 16. tento požadavek uveden. 
Pravděpodobně došlo k chybě v psaní a byla myšlena 
přílohy č. 17, kde tento údaj uveden není. 
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 12. V příloze č. 18 navrhujeme doplnit bod č. 19 
„Orientační náklad na provedení stavby včetně 
technologie …................ tis. Kč“ – tento údaj 
vodoprávní úřady hlásí do statistického zjišťování 
CZSO, stejně jako u všech vydaných stavebních 
povolení 
 

Akceptováno. 
Do přílohy č. 18 byl doplněn bod č. 19: 
„Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie 
…................ tis. Kč“ 
 
Rovněž byla upravena příloha č. 17 (na základě předchozí 
připomínky), kde byl doplněn bod č. 18: 
„Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie 
…................ tis. Kč“ 
 

 13. V příloze č. 16, 17 a 18 vynechat bod č. 1 a 2 
Příloh (situace širších vztahů a kopie katastrální mapy) 
– jelikož je přílohou projektová dokumentace, která tyto 
situace má obsahovat, považujeme toto samostatné 
doložení příloh za nadbytečné 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 14. Opravit číslování jednotlivých bodů a žádostí v 
příloze č. 9, 17, 18, 19, 20 a 23 – pravděpodobně došlo 
k chybě v psaní (příl. 9 – 2x bod 2, chybí bod 5, příl. 17 
– 2x bod 8 chybí 9, příl. 18 – 2x bod 9 chybí 10, příl. 19 
– 2x bod 5 chybí 7 a v číslování je chyba bodu 7. a 15), 
příl. 2 – 2x bod 5 chybí 4, příl. 23 – číslování příloh 
chybí 2 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 15. V příloze č. 23 – část příloha A: číslo mapového 
listu/VH mapa – 1:50 000 vypustit - považujeme za 
nadbytečný údaj, čísla mapových listů již nikdo 
nepoužívá 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka: 
1. Vynechat body: Příloha 2 – bod 7, příloha 5 – 
bod 8, příloha 6 – bod 9, příloha 9 – bod 12, příloha 16 
– bod 15, příloha 17 – bod 17, příloha 18 – bod 8. 
Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří 
jsou žadateli známi – ze zkušeností plyne, že téměř 
nikdo nevyplňuje, maximálně vypíše vlastníky 
sousedních pozemků a jelikož je vymezení účastníků 
řízení věcí správního orgánu, nepovažujeme zvláště ve 
formulářích pro domácnosti za potřebné vyplňovat 
 

Vysvětleno. 
Dle § 45 odst. 1 správního řádu je žadatel povinen označit 
jemu známé účastníky řízení. 

 2. V příloze č. 1, 2 a 16 uvést do poznámky k údaji 
prům._____________ l.s-1 do poznámky za jaké 
časové období se průměr vypočítává (například roční 
průměr), - žadatelé neví, co mají vyplňovat a 
vodoprávní úřady postupují různě 
 

Vysvětleno. 
Údaj se vypočítá z ročního požadovaného množství 
odebrané vody 
  
 

 3. V příloze č. 1, 3, 8, 11, 12, 17, 19 – vypustit 
údaje o názvu a kódu vodního útvaru – pro žadatele 
problematicky zjistitelný údaj, neboť neexistuje oficiální 
zdroj, kde by mohl tuto informaci žadatel získat a tyto 
údaje jsou předepsány pouze v dokumentaci pro 
stavební povolení vodních děl (příloha č. 8), 
vodoprávní úřady mají možnost tyto údaje zjistit po 
zadání souřadnic v Centrálním registru vodoprávní 
evidence 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4.  V příloze č. 1, 4, 7, 11, 20, 22, 23 – k položce „číslo 
hydrogeologického rajonu“ doplnit odkaz na vyhlášku 
č. 5/2001 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a 
útvarů podzemních vod, způsobu a hodnocení stavu 
podzemních vod a náležitostí programů zjišťování a 
hodnocení stavu podzemních vod 
 

Neakceptováno. 
Údaj „číslo hydrogeologického rajonu“ byl z formulářů pro 
nadbytečnost vypuštěn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZFK59V2)



 49   

 
Ústecký kraj 
 

 
K ust. § 33 písm. c) materiálu 
Navrhujeme upravit text ustanovení takto: 
„c) dobu, na kterou se rozhodnutí povolení vydává,“ 
 
Odůvodnění: 
Text se vztahuje k rozhodnutí, kterým se stanoví 
způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod 
povrchových nebo podzemních. Nejedná se o povolení 
k jejich vypouštění, proto navrhujeme slovo „povolení“ 
nahradit slovem „rozhodnutí“. 
 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Akceptováno. 
Text upraven následovně: 
„c) dobu, na kterou se způsob a podmínky stanovují“. 

 
Liberecký kraj 
 

§ 1 písm. a) bod 3 vyhlášky  
Upozorňujeme na tiskovou chybu, kdy na konci bodu 3. 
není uvedeno také vypouštění do vod podzemních 
podle bodu 4. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Přílohy č. 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 a 25 
V uvedených přílohách je v seznamu dokladů 
požadováno mimo jiné předložit „Závazná stanoviska 
dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou 
zvláštním právním předpisem pro užívání stavby 
vyžadována“.  
Oproti stávající vyhlášce je v těchto žádostech u 
předkládání závazných stanovisek dotčených orgánů 
doplněno k užívání stavby.     
Týká se např. přílohy č. 15 (obnova vodního díla) nebo 
přílohy č. 19 (ohlášení stavby vodního díla ČOV do 50 
EO), přílohy č. 16 až 18 (společné povolení nakládání 
s vodami a stavby vodního díla), kdy není logické k 
uvedenému povolení nebo ohlášení vyžadovat 
stanoviska k užívání stavby. K uvedeným případům 
jsou stanoviska k užívání stavby následně vyžadována 
při kolaudaci, což je zahrnuto v žádosti o kolaudační 
souhlas v příloze č. 14.  
Dtto u žádostí o výjimku při použití závadných látek, 
žádosti o stanovení podmínek pro vypouštění důlních 
vod (zde nemusí být související stavba vodního díla) 
nebo stanovení ochranného pásma.  
Z těchto důvodů dovozujeme, že v uvedených 
přílohách došlo k tiskové chybě, neboť v uvedených 
případech je požadování závazného stanoviska k 
užívání stavby neopodstatněné. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven dle připomínky ve formuláři č. 15, 19, 20, 
21, 22, 23 a 25. V ostatních formulářích byla povinnost na 
předložení závazných stanovisek odstraněna, vzhledem 
k tomu, že jsou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, součástí projektové dokumentace 
stavby. 
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 Počet dokumentací týkající se hraničních vod 
U žádostí, u kterých se předkládá projektová 
dokumentace, je uvedeno, že v případě, že se 
povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se 
projektová dokumentace v počtu stanoveném v 
souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 
republika vázána.  
 
Navrhujeme v případech týkajících se hraničních vod 
uvést minimální počet dokumentací, neboť  
z mezinárodních smluv o spolupráci na hraničních 
vodách konkrétní počet dokumentací nevyplývá.  
 

Vysvětleno. 
Navržený text vyhlášky zcela reflektuje přijaté znění novely 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

 Příloha č. 19    
V uvedené příloze se jedná o ohlášení vodních děl 
určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO, 
jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované 
CE (tzv. výrobkový přístup).  
 
Upozorňujeme, že v textu přílohy č. 19 byla vynechána 
možnost provedení této ohlášené stavby svépomocí, 
což novela stavebního zákona pro výrobky plnící funkci 
stavby stále umožňuje v § 160 odst. 3 s odkazem na § 
103 (v tomto případě § 103 odst. 1 písm. e) bod 16).   
 

Vysvětleno. 
V současné době nelze provádět stavby vodních děl dle § 
15a vodního zákona svépomocí. 
 
§ 103 stavebního zákona se týká staveb, terénních úprav, 
zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební 
povolení ani ohlášení. 
 
Stavba vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do 
kapacity 50 EO podle ustanovení § 15a vodního zákona 
podléhá ohlášení, však není žádnou ze staveb uvedených v 
§ 104 stavebního zákona. 
 
Z tohoto důvodu nelze takovou stavbu provádět svépomocí 
dle § 160 odst. 3 stavebního zákona. 
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Královéhradecký kraj 
 

Zásadní připomínka: 
 
1. Příloha č. 5 k vyhlášce: 
 
- v bodě 6 je uvedeno: 
„Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v 
ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním 
předpisem4) (doplní se navrhované emisní limity 
jednotlivých ukazatelů znečištění včetně bilance), 
popřípadě dalších ukazatelích znečištění“. 
 
Text v závorce obsahuje požadavek na 
doplnění/uvedení bilance. Není zřejmé, z jakého 
důvodu by žádost o povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových z jednotlivých domácností, 
měla obsahovat i bilanční údaj množství vypouštěného 
znečištění v tunách za rok. Požadujeme slova uvedená 
v závorce „včetně bilance“,  vypustit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. v paragrafovém znění vyhlášky chybí odkaz pod 
čarou na správní řád 
 

Vysvětleno. 
Odkaz na správní řád je uveden v poznámce pod čarou č. 5 

 3. § 1 písm. a) bod 11: „Závazné stanovisko 
vydávané v rámci společného řízení podle § 94j odst. 
2, § 94q a následujících stavebního zákona.“ 
 
- odstranit odst. 2 – společné řízení se vede dle 
celého § 94j stavebního zákona 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4. § 7 odst. 1  – věta druhá: odstranit čárku za 
slovem přílohy 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 5. § 11  
 
- odkaz 5) neodpovídá textu pod čarou – pod 
čarou uvedena rovněž vyhláška č. 503/2006 Sb. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. § 17 písm. c) 
 
- doplnit název a kód útvaru podzemních vod 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 7. § 18 (K § 94j odst. 2, § 94q a následujících 
stavebního zákona) 
 
- odstranit odst. 2 – společné řízení se vede dle 
celého § 94j stavebního zákona 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 8. Příloha č. 3 k vyhlášce: 
 
- v bodě 2. opravit: 
„Povolení k odběru podzemních vod vydal:“ na 
„Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:“ 
 
- v bodě č. 3 doplnit:  
V případě, že se vypouštění odpadních vod týká 
vodního toku: 
ID vodního toku x) 
 
- doplnit vysvětlivku:  
x) Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v 
evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o 
rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 
předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy) 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 9. Příloha č. 4 k vyhlášce: 
 
- v bodě 2. opravit: 
„Povolení k odběru podzemních vod vydal:“ na 
„Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 10. Příloha č. 5 k vyhlášce: 
 
- v bodě 2. opravit: 
„Povolení k odběru podzemních vod vydal:“ na 
„Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:“ 
 
- v bodě č. 3 doplnit:  
V případě, že se vypouštění odpadních vod týká 
vodního toku: 
ID vodního toku x) 
 
- doplnit vysvětlivku:  
x) Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v 
evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o 
rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 
předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy) 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 11. Příloha č. 6 k vyhlášce: 
 
- v bodě 2. opravit: 
„Povolení k odběru podzemních vod vydal:“ na 
„Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 12. Příloha č. 7  
 
- v bodě 4. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 
- v bodě 7. opravit vysvětlivku: 
„V případě většího počtu účastníků řízení než 6…“ na 
„V případě většího počtu účastníků řízení než 4…“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 13. Příloha č. 8 k vyhlášce: 
 
- přehodit bod 7. a 8. (soulad s ostatními 
formuláři) 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 14. Příloha č. 11  
 
- v bodě 3. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 15. Příloha č. 12 k vyhlášce: 
 
(K § 94j odst. 2, § 94q a následujících stavebního 
zákona) 
- odstranit odst. 2 – společné řízení se vede dle 
celého § 94j stavebního zákona 
 
- v bodě 2. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 16. Příloha č. 14  
 
- v bodě 3. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 17. Příloha č. 15 k vyhlášce: 
 
- sjednotit nebo upřesnit bod č. 1 a 2. části 
Přílohy – totožný text: 
 
1. Doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná 
práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným 
ohlášením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci 
takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 
2. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo 
stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci 
takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 
- v bodě č. 6 části Přílohy nahradit slova „ k 
užívání“ stavby“ slovy „ k ohlášení“ a dále „pro užívání“ 
stavby na „pro ohlášení“ stavby 
 
- v bodě č. 7 nahradit „pokud se ohlášení týká 
vodního díla“ zněním „pokud se ohlášení týká stavby“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 18. Příloha č. 17 k vyhlášce: 
 
- v bodě č. 2 doplnit:  
V případě, že se vypouštění odpadních vod týká 
vodního toku: 
ID vodního toku x) 
 
- doplnit vysvětlivku:  
x) Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v 
evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o 
rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 
předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy) 
 
- opravit číslování ve formuláři - bod 2. nahradit 
bodem 3., bod 3. bodem 4., bod 4. bodem 5. a bod 8. 
bodem 9. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 19. Příloha č. 19 k vyhlášce: 
 
- v bodě č. 8 doplnit:  
V případě, že se vypouštění odpadních vod týká 
vodního toku: 
ID vodního toku x) 
 
- doplnit vysvětlivku:  
x) Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v 
evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o 
rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 
předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy) 
 
- bod č. 8. a č. 9. prohodit (soulad s ostatními 
formuláři) 
 
- v bodě č. 10 části Přílohy nahradit slova „ k 
užívání“ stavby“ slovy „ k ohlášení“ a dále „pro užívání“ 
stavby na „pro ohlášení“ stavby 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 20. Příloha č. 22  
 
- v bodě 3. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 

Vysvětleno. 
Daný údaj se týká jednoho pozemku, na kterém dochází 
k vypouštění důlních vod. 
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 21. Příloha č. 23  
 
- v bodě č. 7 části Přílohy odstranit následující 
text: 
„V případě žádosti o udělení výjimky při používání 
závadných látek v rámci schválených sanačních 
technologiích dále žadatel předloží:“ 
 
- v bodě 4. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 22. Příloha č. 24 
 
- v bodě 3. opravit: 
„Parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí“ na 
„Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 doporučující (formální) připomínky: 
 
1. § 1 písm. a) bod 11. – na konci čárka 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. § 1 písm. a) bod 19. – na konci čárka 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 3. § 7 odst. 1 – věta druhá: odstranit čárku za 
slovem přílohy 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 4. ve formulářích sjednotit písmo – velikost, 
tučnost, kurzívu, mezery (např. u E-mail, o místu, o 
množství, účastníci vodoprávního řízení atd.) 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 5. ve formulářích uvádět jednotně přílohu: 
1. Dokumentace pro vydání společného povolení, 
pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako 
podklad pro společné řízení podle § 94j, § 94q a 
následujících stavebního zákona. 
2. Dokumentace pro vydání společného povolení, 
pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako 
podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a 
následujících stavebního zákona. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. ve formulářích uvádět jednotně přílohu: 
1. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo 
ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání 
vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání 
s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem. 
2. Doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání 
vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání 
s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 7. ve formulářích uvádět jednotně přílohu: 
 
1. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání 
územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho 
podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani 
územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu 
územního plánování. 
2. Souhlas obecného stavebního úřadu 
příslušného k vydání územního rozhodnutí, který 
ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani 
územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu 
územního plánování. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 8. ve formulářích ve vysvětlivkách opravit: „osoba 
s odbornou způsobilosti“ na „osoba s odbornou 
způsobilostí“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 1. Ve formulářích opravit znění: 
 
1. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas 
ze dne ......................................  
2. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas 
ze dne ...................................... 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Pardubický kraj 
 
 

 
k § 1 písm. a) vyhlášky 
navrhujeme na konec doplnit nový bod 21: „schválení 
havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního 
zákona“ a v příloze k vyhlášce přiřadit k tomuto bodu 
odpovídající formulář s výčtem potřebných podkladů 
pro žádost 
Odůvodnění: 
Některé vodoprávní úřady obcí s rozšířenou 
působností považují doplnění vyhlášky o shora 
uvedené za žádoucí, a to vzhledem k tomu, že 
žadatelé o schválení havarijního plánu namítají 
doložení vodoprávním úřadem žádaného stanoviska 
(např. správce toku). 
 

Neakceptováno. 
Samostatný formulář pro schválení havarijního plánu je 
nadbytečný. 
V případě, že vodoprávní úřad vyžaduje ke schválení 
havarijního plánu stanovisko správce povodí, může si jej 
vyžádat postupem dle ustanovení § 54 vodního zákona. 
Správce vodního toku by měl být v řízení o schválení 
havarijního plánu v postavení účastníka řízení v případě, že 
se schválení havarijního plánu týká vodního toku. 
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 k příloze č. 1 vyhlášky -  Žádost o povolení k nakládání 
s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho 
změnu, k části přílohy bod 4 – Doklad o vlastnickém 
právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo 
stavbám vzdouváním vody dotčeným, nejedná-li se o 
vzdouvání vody ve vodním díle, nebo souhlasy 
vlastníků pozemků nebo staveb vzdouváním vody 
dotčeným navrhujeme nové znění části přílohy bodu 4: 
„Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu 
žadatele k pozemkům nebo stavbám vzdouváním vody 
dotčeným, nejedná-li se o veřejně prospěšnou stavbu.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme vypustit text: „nejedná-li se o vzdouvání 
vody ve vodním díle“, protože nás nenapadá případ, 
kdy je nakládáno s povrchovými vodami za účelem 
jejich vzdouvání a nejedná se zároveň o jejich 
vzdouvání ve vodním díle.  
Dále navrhujeme upravit text bodu 4 dle výše 
uvedeného návrhu, protože předkládaný text 
znemožňuje užít současnou právní úpravu novely 
stavebního zákona, kdy lze u veřejně prospěšných 
staveb oddělit veřejné právo od práva soukromého. 
Pokud je možné povolit veřejně prospěšnou stavbu bez 
souhlasu vlastníků pozemků a staveb dotčených 
stavbou, je irelevantní požadavek na předložení 
souhlasů vlastníků pozemků nebo staveb vzdouváním 
vody dotčeným jako povinný podklad pro povolení k 
nakládání s vodami ke shodné veřejně prospěšné 
stavbě. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 
Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k 
pozemkům nebo stavbám vzdouváním vody dotčeným, 
nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním díle, nebo 
souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb vzdouváním vody 
dotčeným, byl vypuštěn. 
Vzhledem k tomu, že s ohledem na § 55 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona se zdrž považuje za vodní dílo, předmětná 
příloha byla nadbytečná. 
 
 

Znění „Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu 
žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami 
dotčeným, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, 
nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním 
s vodami dotčeným, jedná-li se o žádost o povolení k 
nakládání s vodami sloužící jako podklad pro společné řízení 
podle § 94j nebo § 94q a následující stavebního zákona.“ 
bylo ve všech formulářích doplněno: „Souhlas se nedokládá, 
je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem.“ 
 
Výše uvedenou změnou byl zajištěn soulad s ustanovením § 
184a stavebního zákona. Rovněž k nakládání s vodami není 
třeba předkládat souhlas vlastníků pozemků nebo staveb 
nakládáním s vodami dotčeným v případě, že pro získání 
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný 
stavební záměr nebo opatření povolovaný ve společném 
řízení stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
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 k příloze č. 8 vyhlášky – Žádost o stavební povolení k 
vodním dílům navrhujeme doplnit novou přílohu č. 12: 
„Orientační náklady na stavbu.“ 
Odůvodnění:   
Uvedení nákladů na stavbu v některých formulářích pro 
stavební povolení chybí – tento údaj potřebují 
vodoprávní úřady k vyplňování statistických výkazů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie je 
součástí formuláře č. 8.  
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Kraj Vysočina 
 
 
 

1. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 
Navrhujeme doplnit ustanovení stanovující doklady pro 
vydání povolení, ohlášení nebo schválení o navazující 
ustanovení stanovující náležitosti vlastních povolení, 
ohlášení a rozhodnutí. 
Některá ustanovení např. §§ 6, 7, 25, 26, 27 a 38 řeší 
(stanoví) pouze doklady pro vydání povolení, ohlášení 
nebo pro schválení, ale nenavazují na ně ustanovení 
řešící náležitosti vlastních správních aktů vydávaných 
vodoprávním úřadem tj. povolení, ohlášení nebo 
rozhodnutí jako je tomu ve zbývajících ustanovení 
návrhu vyhlášky. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod podle § 8 
odst. 1 písm. c) vodního zákona jsou stanoveny nařízením 
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a 
nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 
Návrh této vyhlášky pak stanoví náležitosti povolení 
k nakládání s povrchovými vodami nebo podzemními vodami 
podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona, 
tedy vyjma písm. c). 
 
Náležitostí povolení k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a stavebního povolení ke 
studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému 
odběru a povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých 
občanů (domácností) a stavebního povolení k domovní 
čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění, je 
nadbytečné speciálně stanovovat, protože jsou totožné 
s náležitostmi povolení dle § 3 a 10 (popř. dle nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. a č. 57/2016 Sb.). 
 
Náležitosti souhlasu s ohlášením vodních děl určených pro 
čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 
obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky 
označované CE, a rozhodnutí o schválení manipulačního 
řádu vodního díla neobsahují žádné speciální náležitosti 
oproti požadavkům vyplývajícím ze správního řádu, popř. 
stavebního zákona (souhlas s provedením ohlášeného 
záměru - § 106 stavebního zákon a vyhláška 
č. 503/2006 Sb.). 
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 2. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 
Navrhujeme, aby návrh vyhlášky řešil i doklady a 
náležitosti závazných stanovisek vodoprávního úřadu 
vydávaných podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního 
zákona. 
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 115 odst. 2 vodního 
zákona nedává zmocnění k tomu, aby vyhláška 
stanovila, jaké doklady je třeba předložit k závaznému 
stanovisku ani náležitosti tohoto závazného stanoviska, 
je potřebné, aby při nejbližší novele (změně) vodního 
zákona bylo toto zohledněno a napraveno. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 115 odst. 2 vodního zákona nedává zmocnění 
k tomu, aby vyhláška stanovila, jaké doklady je třeba 
předložit k závaznému stanovisku ani náležitosti tohoto 
závazného stanoviska.  
Návrh bude zohledněn při novele vodního zákona. 

 3. Připomínka k § 2 odst. 1: 
Navrhujeme v § 2 odst. 1 větě druhé vložit za slova 
„Žadatel připojí“ slova „podle povahy věci“.  
Navržené znění odstavce 1 navádí k dojmu, že k 
žádosti je nutné připojit v podstatě všechny přílohy 
uvedené ve formuláři v příloze č. 1, což reálně 
neodpovídá skutečnosti. Proto je nutné doplnit 
odstavec 1 větu druhou obdobně jako tomu je v 
odstavci 2 tj. o slova „podle povahy věci“ případně 
„podle povahy nakládání s vodami“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Přílohy dokládané k žádosti se odvíjejí od konkrétního 
předmětu žádosti a vyplývají z jednotlivých formulářů, kde je 
jednoznačně vymezeno, jaký doklad se ke konkrétnímu 
záměru dokládá. 
 

 4. Připomínka k § 12: 
Navrhujeme v nadpisu § 12 je nahradit slova „k odběru 
podzemních vod“ slovy „nakládání s vodami“. 
Nadpis ustanovení § 12 se vztahuje k domovní ČOV, 
studni nebo jinému vodnímu dílu, ale pouze k jednomu 
druhu nakládání s vodami a to k odběru podzemních 
vod, nikoliv k vypouštění odpadních vod z domovní 
ČOV do vod povrchových nebo vod podzemních. Tuto 
nesrovnalost je třeba odstranit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
§ 12 stanoví, jaké doklady je nutné doložit pro vydání 
stavebního povolení pro dva typy vodních děl. Jedním z nich 
jsou stavby pro jímání podzemní vody, tedy studny kopané i 
vrtané, jímací zářezy apod. Druhým jsou stavby domovních 
čistíren, tedy domovní čistírny, jejichž podstatnou součástí 
jsou výrobky označované CE, čistírny montované na místě, 
septiky, pískové filtry apod. 
Doklady pro vydání povolení k nakládání s vodami v § 12 
stanoveny nejsou. 
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 5.  Připomínka k §§ 26 a 27 a přílohám č. 17 až 19: 
Navrhujeme v přílohách č. 17 a 18 doplnit chybějící 
povinnou náležitost, kterou je vyjádření správce 
povodí.  
Navrhujeme v příloze č. 19 doplnit vyjádření správce 
vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z 
ČOV do vod povrchových. 
V příloze č. 17 je uvedeno vyjádření správce vodního 
toku, ale nikoliv stanovisko příslušného správce povodí 
tj. státního podniku Povodí. V příloze č. 18 pak chybí 
stanovisko správce povodí. Stanovisko správce povodí 
je pro případy povolování k nakládání s vodami a 
povolování domovních ČOV takové nakládání 
umožňujících zcela nezbytné. 
V příloze č. 19 není uvedeno stanovisko správce 
vodního toku pro případy vypouštění odpadních vod z 
ohlašované domovní ČOV do vod povrchových. To je v 
rozporu s příslušným ustanovením vodního zákona tj. § 
15a odst. 2 písm. e). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Zavádět povinnost plošně předkládat stanovisko správce 
povodí pro záměry jednotlivých občanů (domácností) je 
s ohledem na rozsah záměrů nadbytečné.  
V případě, že vodoprávní úřad bude pro konkrétní případ 
předmětné stanovisko správce povodí požadovat, může si ho 
od správce povodí vyžádat v rámci spolupráce dle § 54 odst. 
4 vodního zákona. 
 
 
V příloze č. 19 je vyjádření správce vodního toku uvedeno 
pod bodem č. 4 (je zajištěn soulad s § 15a odst. 2 písm. e) 
vodního zákona). 
 
 

 
Jihomoravský kraj 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Olomoucký kraj 
 

 
Bez připomínek. 
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Moravskoslezský kraj 
 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 1, rubrika „Přílohy“, bod 14 písm. b) 
Vypustit slova „do vodního toku“. 
 
Odůvodnění: 
Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. 
e) vodního zákona je vydáváno k čerpání znečištěných 
podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a 
k jejich následnému vypouštění nejen do vod 
povrchových, ale také do vod podzemních. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA    
Příloha č. 8, rubrika „Přílohy“, bod 10  
Nahradit slova „Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí9) v případě žádosti o stavební povolení, 
týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního 
díla potřebného k odběru podzemních vod, pokud tato 
změna může ovlivnit zdroje podzemní vody, které 
obsahuje:“ slovy „Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí8) v případě žádosti, jejímž předmětem je 
změna stavby studny nebo jiného vodního díla 
potřebného k nakládání s podzemními vodami, které 
obsahuje:“. 
 
Odůvodnění: 
V případě podzemních vod nemusí docházet k jejich 
ovlivnění jen jejich odběrem, ale též jiným nakládáním 
s nimi, zejména pak zasakováním srážkových vod 
(typicky se bude jednat o stavby sloužící k zasakování 
srážkových vod do horninového prostředí).  
A zároveň už i k samotnému vyhodnocení, zda 
předmětná změna stavby může ovlivnit zdroje 
podzemní vody, je kompetentní pouze odborně 
způsobilá osoba, vodoprávní úřad toto zpravidla 
nemůže adekvátně posoudit. 
 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven: 

„Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí9) v případě žádosti 
o stavební povolení, týkající se změny stavby studny nebo 
jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod 
nebo vsakování srážkových vod, pokud tato změna může 
ovlivnit zdroje podzemní vody, které obsahuje:“ 
 
Vsakovací objekty nejsou vodními díly souvisejícími 
s nakládáním s podzemními vodami. Vsakovacími vrty 
dochází k likvidaci srážkových vod z nemovitostí (§ 5 odst. 3 
vodního zákona), a to jejich vsakováním do půdních vrstev. 
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 3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA    
Příloha č. 9, rubrika „Přílohy“, bod 7 
Nahradit slova „Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí4) v případě žádosti o stavební povolení, 
týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního 
díla potřebného k odběru podzemních vod, pokud tato 
změna může ovlivnit zdroje podzemní vody, které 
obsahuje:“ slovy „Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí8) v případě žádosti, jejímž předmětem je 
změna stavby studny nebo jiného vodního díla 
potřebného k nakládání s podzemními vodami, které 
obsahuje:“. 
 
Odůvodnění: 
V případě podzemních vod nemusí docházet k jejich 
ovlivnění jen jejich odběrem, ale též jiným nakládáním 
s nimi, zejména pak zasakováním srážkových vod 
(typicky se bude jednat o stavby sloužící k zasakování 
srážkových vod do horninového prostředí).  
A zároveň už i k samotnému vyhodnocení, zda 
předmětná změna stavby může ovlivnit zdroje 
podzemní vody, je kompetentní pouze odborně 
způsobilá osoba, vodoprávní úřad toto zpravidla 
nemůže adekvátně posoudit. 
 

Neakceptováno. 
Předmětná příloha se týká pouze povolení stavby domovní 
čistírny odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla 
potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností).    
Prostřednictvím této žádosti tak nelze požádat o povolení 
stavby vodního díla sloužícího k vsakování srážkových vod. 
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 4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 12 „Žádost o závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného 
řízení“ bod 2 
Nahradit slova „Název stavby“ slovy „Název stavby 
hlavní povolované ve společném řízení“.  
 
Odůvodnění: 
Musí být zřejmé, že předmětem posouzení 
vodoprávního úřadu v závazném stanovisku je celý 
soubor staveb povolovaný ve společném řízení (resp. 
dokumentace pro vydání společného povolení), nikoliv 
pouze vodní dílo či vodní díla, která jsou součástí 
souboru staveb coby stavby vedlejší a závazné 
stanovisko vodoprávního úřadu je vydáváno ve věci 
jejich povolení. 
 

Vysvětleno. 
Závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci 
společného územního a stavebního řízení je vydáváno pro 
stavbu vodního díla, která je stavbou vedlejší v rámci tohoto 
souboru. Název stavby se proto vztahuje ke stavbě vodního 
díla. 
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 5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 12, rubrika „Přílohy“, bod 5  
Nahradit slova „Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí8) v případě žádosti, jejímž předmětem je 
změna stavby studny nebo jiného vodního díla 
potřebného k odběru podzemních vod, pokud tato 
změna může ovlivnit zdroje podzemní vody, které 
obsahuje:“ slovy „Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí8) v případě žádosti, jejímž předmětem je 
změna stavby studny nebo jiného vodního díla 
potřebného k nakládání s podzemními vodami, které 
obsahuje:“. 
 
Odůvodnění: 
V případě podzemních vod nemusí docházet k jejich 
ovlivnění jen jejich odběrem, ale též jiným nakládáním 
s nimi, zejména pak zasakováním srážkových vod 
(typicky se bude jednat o stavby sloužící k zasakování 
srážkových vod do horninového prostředí). 
A zároveň už i k samotnému vyhodnocení, zda 
předmětná změna stavby může ovlivnit zdroje 
podzemní vody, je kompetentní pouze odborně 
způsobilá osoba, vodoprávní úřad toto zpravidla 
nemůže adekvátně posoudit. 
 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven: 

„Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí9) v případě žádosti 
o stavební povolení, týkající se změny stavby studny nebo 
jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod 
nebo vsakování srážkových vod, pokud tato změna může 
ovlivnit zdroje podzemní vody, které obsahuje:“ 
 
Vsakovací objekty nejsou vodními díly souvisejícími 
s nakládáním s podzemními vodami. Vsakovacími vrty 
dochází k likvidaci srážkových vod z nemovitostí (§ 5 odst. 3 
vodního zákona), a to jejich vsakováním do půdních vrstev. 
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 6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 14, rubrika „Přílohy“, bod 3 
Za slova „Doklad o tom, že příslušnému obecnímu 
úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se 
obsahu technické mapy obce“ doplnit slova „, pokud se 
stavba nachází na území obce, která vede technickou 
mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně 
závaznou vyhlášku.“ 
 
Odůvodnění: 
Uvedení do souladu s ustanovením § 121 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s § 20 odst. 3 zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 22, rubrika „Přílohy“, bod 4 
Vypustit celý bod 4. 
 
Odůvodnění: 
Stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních 
vod do vod povrchových nebo podzemních (§ 38 odst. 
3 vodního zákona) není povolením k nakládání s 
vodami ve smyslu § 8 vodního zákona a nevztahuje se 
na ně tzv. princip dvojí prevence (§ 9 odst. 5 vodního 
zákona). 
 

Vysvětleno. 
Přílohu č. 4 nelze vypustit vzhledem k tomu, že nelze 
vyloučit, že bude požádáno o stanovení způsobu a podmínek 
pro vypouštění důlních vod do vod povrchových 
nebo podzemních nebo jeho změnu pro stávající stavbu 
vodního díla, které bylo povoleno jiným vodoprávním 
úřadem. 
Vodoprávní úřad musí v řízení přezkoumat, že související 
stavba vodního díla je stavbou povolenou a stavbou, která 
má povolené užívání. 
 
Text v příloze č. 4 byl upraven následovně: 
„…stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních 
vod do vod povrchových nebo podzemních;“ 
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 1. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 8 - část Přílohy 
V příloze č. 8, část Přílohy navrhujeme nahradit text 
bodu č. 11 textem:  
„11. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, 
posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, 
týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují 
zvláštní právní předpisy10). 
Závazná stanoviska dotčených orgánů: 
samostatně jsou připojena v dokladové části 
dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a 
data vydání, a to na úseku: 
ochrany přírody a krajiny  
ochrany ovzduší  
ochrany zemědělského půdního fondu   
ochrany lesa 
ochrany ložisek nerostných surovin   
odpadového hospodářství  
ochrany veřejného zdraví  
lázní a zřídel  
prevence závažných havárií  
veterinární péče  
památkové péče  
dopravy na pozemních komunikacích  
dopravy drážní  
dopravy letecké  
dopravy vodní  
energetiky  
využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
elektronických komunikací  
obrany státu  
bezpečnosti státu   
civilní ochrany  
požární ochrany  
jiné  
Odůvodnění: 
Stavba vodního díla se řídí stavebním řádem. Může 
tedy podléhat, mimo jiné, i výkonu státního požárního 
dozoru, je tedy nutno, aby přílohy k žádosti o stavební 
povolení k vodním dílům obsahovaly i rozhodnutí nebo 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 
 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
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 2. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 8 - část Vysvětlivky 
V příloze č. 8, část Vysvětlivky navrhujeme doplnit text 
poznámky pod čarou č. 10: 
„10) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na 1. připomínku je nutné nově definovat 
text poznámky pod čarou č. 10. 
 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
 
Proto není možné doplnit poznámku pod čarou, která by 
uváděla příklady zvláštních právních předpisů, dle kterých by 
dotčené orgány závazná stanoviska vydávaly. 
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 3. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 9 - část Přílohy 
V příloze č. 9, část Přílohy navrhujeme nahradit bod č. 
8 textem:  
„8. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, 
posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, 
týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují 
zvláštní právní předpisy5). 
Závazná stanoviska dotčených orgánů: 
samostatně jsou připojena v dokladové části 
dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a 
data vydání, a to na úseku: 
ochrany přírody a krajiny  
ochrany ovzduší  
ochrany zemědělského půdního fondu   
ochrany lesa 
ochrany ložisek nerostných surovin   
odpadového hospodářství  
ochrany veřejného zdraví  
lázní a zřídel  
prevence závažných havárií  
veterinární péče  
památkové péče  
dopravy na pozemních komunikacích  
dopravy drážní  
dopravy letecké  
dopravy vodní  
energetiky  
využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
elektronických komunikací  
obrany státu  
bezpečnosti státu   
civilní ochrany  
požární ochrany  
jiné  
Odůvodnění: 
Stavba domovní čistírny odpadních vod, studny nebo 
jiného vodního díla se řídí stavebním řádem. Může 
tedy podléhat, mimo jiné, i výkonu státního požárního 
dozoru, je tedy nutno, aby přílohy k žádosti o stavební 
povolení k vodním dílům obsahovaly i rozhodnutí nebo 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
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 4. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 9 - část Vysvětlivky  
V příloze č. 9, část Vysvětlivky navrhujeme doplnit text 
poznámky pod čarou č. 5: 
 
„5) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na 3. připomínku je nutné nově definovat 
text poznámky pod čarou č. 5. 
 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
 
Proto není možné doplnit poznámku pod čarou, která by 
uváděla příklady zvláštních právních předpisů, dle kterých by 
dotčené orgány závazná stanoviska vydávaly. 
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 5. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 16 - část Přílohy 
V příloze  č. 16 – část Přílohy navrhujeme nahradit bod 
č. 8 textem: „8. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, 
souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření 
dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po 
žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy6). 
Závazná stanoviska dotčených orgánů: 
samostatně jsou připojena v dokladové části 
dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a 
data vydání, a to na úseku: 
ochrany přírody a krajiny  
ochrany ovzduší  
ochrany zemědělského půdního fondu   
ochrany lesa 
ochrany ložisek nerostných surovin   
odpadového hospodářství  
ochrany veřejného zdraví  
lázní a zřídel  
prevence závažných havárií  
veterinární péče  
památkové péče  
dopravy na pozemních komunikacích  
dopravy drážní  
dopravy letecké  
dopravy vodní  
energetiky  
využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
elektronických komunikací  
obrany státu  
bezpečnosti státu   
civilní ochrany  
požární ochrany  
jiné  
Odůvodnění: 
Stavby k odběru podzemních vod, studny nebo jiné 
vodní dílo k tomuto účelu, mohou vyžadovat povolení 
na základě jiného zákona, v tomto případě zákona 
stavebního. Mohou tedy podléhat, mimo jiné, i výkonu 
státního požárního dozoru, je tedy nutno, aby přílohy k 
žádosti o udělení souhlasu obsahovaly i rozhodnutí 
nebo závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
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 6. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 16 - část Vysvětlivky  
V příloze č. 16, část Vysvětlivky navrhujeme doplnit 
text poznámky pod čarou č. 6: 
„6) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na 5. připomínku je nutné nově definovat 
text poznámky pod čarou č. 5. 
 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
 
Proto není možné doplnit poznámku pod čarou, která by 
uváděla příklady zvláštních právních předpisů, dle kterých by 
dotčené orgány závazná stanoviska vydávaly. 
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 7. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 17 - část Přílohy 
V příloze č. 17, část Přílohy navrhujeme nahradit bod 
č. 8 textem: „8. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, 
souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření 
dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po 
žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy8). 
Závazná stanoviska dotčených orgánů: 
samostatně jsou připojena v dokladové části 
dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a 
data vydání, a to na úseku: 
ochrany přírody a krajiny  
ochrany ovzduší  
ochrany zemědělského půdního fondu   
ochrany lesa 
ochrany ložisek nerostných surovin   
odpadového hospodářství  
ochrany veřejného zdraví  
lázní a zřídel  
prevence závažných havárií  
veterinární péče  
památkové péče  
dopravy na pozemních komunikacích  
dopravy drážní  
dopravy letecké  
dopravy vodní  
energetiky  
využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
elektronických komunikací  
obrany státu  
bezpečnosti státu   
civilní ochrany  
požární ochrany  
jiné  
Odůvodnění: 
Stavby k vypouštění odpadních vod, domovní čistírny 
odpadních vod mohou vyžadovat povolení na základě 
jiného zákona, v tomto případě zákona stavebního. 
Mohou tedy podléhat, mimo jiné, i výkonu státního 
požárního dozoru, je tedy nutno, aby přílohy k žádosti 
o udělení souhlasu obsahovaly i rozhodnutí nebo 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
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 8. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 17 - část Vysvětlivky  
V příloze č. 17, část Vysvětlivky navrhujeme doplnit 
text poznámky pod čarou č. 8: 
„8) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na 7. připomínku je nutné nově definovat 
text poznámky pod čarou č. 8. 
 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
 
Proto není možné doplnit poznámku pod čarou, která by 
uváděla příklady zvláštních právních předpisů, dle kterých by 
dotčené orgány závazná stanoviska vydávaly. 
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 9. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 18 - část Přílohy 
V příloze č. 18, část Přílohy navrhujeme doplnit bod č. 
8 v tomto znění „8. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, 
souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření 
dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po 
žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy10). 
Závazná stanoviska dotčených orgánů: 
samostatně jsou připojena v dokladové části 
dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a 
data vydání, a to na úseku: 
ochrany přírody a krajiny  
ochrany ovzduší  
ochrany zemědělského půdního fondu   
ochrany lesa 
ochrany ložisek nerostných surovin   
odpadového hospodářství  
ochrany veřejného zdraví  
lázní a zřídel  
prevence závažných havárií  
veterinární péče  
památkové péče  
dopravy na pozemních komunikacích  
dopravy drážní  
dopravy letecké  
dopravy vodní  
energetiky  
využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
elektronických komunikací  
obrany státu  
bezpečnosti státu   
civilní ochrany  
požární ochrany  
jiné  
Odůvodnění: 
Stavby k vypouštění odpadních vod, domovní čistírny 
odpadních vod mohou vyžadovat povolení na základě 
jiného zákona, v tomto případě zákona stavebního. 
Mohou tedy podléhat, mimo jiné, i výkonu státního 
požárního dozoru, je tedy nutno, aby přílohy k žádosti 
o udělení souhlasu obsahovaly i rozhodnutí nebo 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
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 10. PŘIPOMÍNKA 
Příloha č. 18 - část Vysvětlivky  
V příloze č. 18, část Vysvětlivky navrhujeme doplnit 
text poznámky pod čarou č. 10: 
„10) Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na 9. připomínku je nutné nově definovat 
text poznámky pod čarou č. 10. 
 

Neakceptováno. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů i Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná 
opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, jsou dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, součástí projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. 
 
Proto není možné doplnit poznámku pod čarou, která by 
uváděla příklady zvláštních právních předpisů, dle kterých by 
dotčené orgány závazná stanoviska vydávaly. 
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Zlínský kraj 
 

 
1) Vyhláška neřeší všechny možnosti ustanovení § 
15 vodního zákona tj. změna stavby, změna jejího 
užívání, zrušení a odstranění stavby, zejména v příloze 
č. 8 návrhu vyhlášky. 
 
Odůvodnění:  
Uvedený nedostatek navrhujeme řešit doplněním 
přílohy č. 8 návrhu vyhlášky o možnost označit 
stavební povolení jako změnu stavby, změnu užívání 
nebo odstranění, případně přidat novou přílohu 
vyhlášky. Jako doklad nutný k žádosti o změnu stavby, 
změnu užívání, případně odstranění stavby (tzn. 
přílohu žádosti) požadujeme uvedení předložení 
kolaudační souhlasu. 
 

Vysvětleno. 
Změna stavby vodního díla vyžaduje stavební povolení dle § 
15 vodního zákona, proto se použije pro žádost formulář č. 8 
včetně příloh. 
V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona 
postupují vodoprávní úřady pří řízení o věcech upravených 
vodním zákonem podle stavebního zákona, jde-li o 
rozhodování, týkající se vodních děl a vodohospodářských 
úprav, pokud vodní zákon nestanoví jinak. 
Požadavek na předložení kolaudačního souhlasu je 
nadbytečný vzhledem k tomu, že velká část historických 
vodních děl má zpracován pouze pasport stavby a 
kolaudační souhlas k nim se nedochoval. 

 2) Navrhujeme doplnění přílohy č. 3 návrhu 
vyhlášky - Žádost o povolení vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových nebo o jeho změnu o další 
přílohu – posouzení souladu navržených emisních 
limitů jednotlivých ukazatelů znečištění s ohledem na 
kvalitu vody ve vodním toku (§38 odst. 8 vodního 
zákona). 
 
Odůvodnění:  
Vodoprávní úřad je při povolování vypouštění 
odpadních vod vázán § 38 odst. 8 vodního zákona a 
nařízením vlády č. 401/2015 Sb. S ohledem na 
návrhové řízení je nezbytné doložení údajů žadatelem. 
 

Vysvětleno. 
Posouzení souladu navržených emisních limitů jednotlivých 
ukazatelů znečištění s ohledem na kvalitu vody ve vodním 
toku je povinností vodoprávního úřadu, který jediný má 
komplexní údaje a informace nutné k posouzení dle § 38 
odst. 8 vodního zákona. 
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 3) V příloze č. 25 návrhu vyhlášky – Žádost o 
schválení manipulačního řádu vodního díla – chybí 
orientační určení polohy díla prostřednictvím souřadnic 
X, Y. Navrhujeme v tomto směru Přílohu č. 25 doplnit a 
vložit větu do části 2. Údaje o vodním díle a jeho 
umístění: 
„Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v 
souřadnicovém systému S-JTSK)“ 
 
Odůvodnění:  
Souřadnice je nutné uvádět v centrálním registru 
vodoprávní evidence. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Magistrát hl. m. Prahy 
 

K příloze č. 11 a 12 
Po přijetí navrhované právní úpravy může nastat 
případ, kdy v rámci projektové dokumentace pro 
společné řízení budou dotčeny zájmy chráněné vodním 
zákonem z více hledisek, např. v souboru s hlavní 
stavbou (administrativní budova) bude stavba vodního 
díla (vsakovací galerie, retenční nádrže apod.) a 
stavba se bude umísťovat v ochranném pásmu 
vodního zdroje. Žadatel podá dva formuláře: jeden pro 
vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona (příloha č. 
11 návrhu vyhlášky) a jeden  pro závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu k vodnímu dílu (příloha č. 12 
návrhu vyhlášky). Je otázka, jak bude vypadat takové 
závazné stanovisko.  
Považujeme proto za vhodnější 
- buď zrušit formuláře pro závazná stanoviska 
(jiné dotčené orgány převážně formuláře žádostí o 
závazné stanovisko nemají), anebo  
- sloučit formulář pro souhlas podle § 17 vodního 
zákona a formulář  pro vydání závazného stanoviska k 
umístění a povolení vodního díla ve společném řízení 
do jednoho formuláře. 
 

Vysvětleno. 
Souhlas podle § 17 vydávaný formou závazného stanoviska 
je vydáván v případech, kdy se nejedná o vodní dílo, ale 
mohou být dotčeny vodní poměry. Závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení se 
vydává pro vodní dílo, povolované jiným správním orgánem, 
nežli je vodoprávní úřad. Jedná se tedy o zcela odlišné typy 
řízení, proto není možné formuláře sloučit ani vypustit. 
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 K názvu návrhu vyhlášky 
Název předloženého návrhu vyhlášky je poněkud 
dlouhý. Doporučujeme proto pro potřebu slovní citace 
vyhlášky připojit na konci názvu v závorce ještě 
zkrácený název (čl. 30odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády). 
 

Akceptováno. 
Text byl zkrácen. 
Vyhláška č. …., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu. 
 

 
Svaz průmyslu a 
dopravy ČR  
 

Připomínka č. 1 k obecné koncepci 
Požadujeme provedení důkladné revize celého 
navrhovaného textu a sjednocení s požadavky, které 
jsou vyžadovány stavebním zákonem. Domníváme se, 
že navrhované znění není v mnoha bodech koncepčně 
pojato. Žádáme, aby byly revidovány přílohy k 
jednotlivým typům žádostí rovněž z hlediska 
zákonného zmocnění pro jejich formulaci. Ilustrativní 
příklady uvádíme dále. 
 

Vysvětleno. 
Formulace zákonného zmocnění „Ministerstvo zemědělství 
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou 
stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba 
předložit k žádosti…“ v § 115 odst. 2 vodního zákona je 
shodná jako před novelizací zákonem č. 225/2017 Sb. a 
stávající vyhláška č. 432/2001 Sb. rovněž stanoví obsahové 
náležitostí jednotlivých formulářů.   

Pracovní skupina k přípravě návrhu nové dokladové vyhlášky 
v rámci své činnosti uvedla do souladu znění příloh 
jednotlivých typů žádostí jak se stavebním zákonem, tak s 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
Požadovaná revize byla zcela samozřejmě při přípravě 
provedena. 

 Připomínka č. 2 k transparenci 
Navržené sloučení několika stávajících vyhlášek do 
jednoho předpisu lze vnímat pozitivně, protože došlo k 
centralizaci požadavků na doklady předkládaných 
vodoprávním úřadům a požadavků na náležitosti 
vydávaných rozhodnutí. Při slučování vyhlášek však 
očividně nebyl brán zřetel na snahu zjednodušování a 
lehčí orientaci ve vydávané vyhlášce. Přílohy jsou 
mnohdy obsahově duplicitní a je na zvážení, zda by 
nemohly být vhodně sloučeny – např. příloha č. 9 a č. 
16 jsou téměř totožné a jedna je podmnožinou druhé. 
 

Vysvětleno. 
Přílohy bylo nezbytné ponechat vzhledem k tomu, že není 
vyloučeno, že bude žádáno pouze o změnu stavby vodního 
díla za platnosti stávající povolení k nakládání s vodami. 
Rovněž tak lze žádat pouze o povolení k nakládání s vodami 
pro stávající stavbu vodního díla (např. povolení k nakládání 
s vodami zaniklo). 
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 Připomínka č. 3 k obsahové ucelenosti 
Pokud je obecně vyhláška koncipována tak, že jsou v 
jednom paragrafu požadovány doklady pro příslušné 
povolení (např. § 4) a v následujícím paragrafu 
předepsány náležitosti vydávaného rozhodnutí (např. § 
5), není zřejmé, proč náležitosti vydávaného 
rozhodnutí nejsou předepsány rovněž pro následující 
povolení:  
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (§ 6), 
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu (§ 
7), 
• povolení k odběru podzemních vod pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a stavebního 
povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu 
potřebnému k takovému odběru (§ 25), 
• povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních pro potřeby 
jednotlivých občanů (domácností) a stavebního 
povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k 
takovému vypouštění (§ 26) 
 

Vysvětleno. 
Náležitosti povolení k povolení vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových jsou předepsány v nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a o citlivých oblastech. 
 
Náležitosti povolení k povolení vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních jsou předepsány v nařízení vlády 
č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění odpadních vod a náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

 Připomínka č. 4 k úplnosti předpisu 
Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem: 
Požadujeme doplnit do vyhlášky formulaci (zejména 
pokud jde o povolení, které zahrnují více druhů 
povolení – např. př. č. 1), že se obsah dokladů pro 
vydávání jednotlivých povolení ve všech přílohách 
přizpůsobuje typu povolení. 
 

Vysvětleno. 
Přílohy dokládané k žádosti se odvíjejí od konkrétního 
předmětu žádosti a vyplývají z jednotlivých formulářů, kde je 
jednoznačně vymezeno, jaký doklad se ke konkrétnímu 
záměru dokládá. 
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 Připomínka č. 5 obecně ke všem přílohám; Připomínky 
uvedeny na příkladu přílohy č. 1 Žádost o povolení k 
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
nebo jeho změnu: 
Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem: 
a. Není důvodné, aby pro povolení nakládání s 
vodami vyžadovány doklady o vlastnickém právu, 
zároveň absentuje zákonné zmocnění k upřesnění 
takového požadavku ve vyhlášce. Tento požadavek lze 
ve vztahu k požadavkům stavebního zákona považovat 
za relevantní u povolení k výstavbě samotného 
vodního díla, nikoliv k nakládání s vodami. 
Požadujeme vypustit. 
 

Neakceptováno. 
V případě, že je žádáno o povolení k nakládání s vodami pro 
stávající stavbu vodního díla, je doklad o vlastnickém nebo 
jiném právu k vodnímu dílu nezbytnou přílohou k této 
žádosti. Je nesporné, že třetí osoba není oprávněna nakládat 
s majetkem (stavbou) jiného, aniž by k takové činnosti měla 
souhlas vlastníka stavby. V případě, že by povolení 
k nakládání s vodami související s vodním dílem bylo vydáno 
bez souhlasu vlastníka vodního díla, bylo by hrubě porušeno 
vlastnické právo vlastníka vodního díla. Vydání povolení 
k nakládání s vodami související s vodním dílem třetí osobě 
by znemožnilo vydání povolení k nakládání s vodami 
vlastníkovi stavby vodního díla (např. využití energetického 
potenciálu vod malou vodní elektrárnou, akumulace vod ve 
vodní nádrži, odběr vody ze studny). 
V případě, že je žádáno o povolení k nakládání s vodami, 
které je podkladem pro společné řízení dle stavebního 
zákona, je rovněž nezbytné chránit práva vlastníků staveb a 
pozemků nakládáním s vodami dotčeným. Povolení 
k nakládání s vodami pozbývá platnosti mj. po 2 letech, 
pokud není oprávněným z nakládání bez vážného důvodu 
využíváno. Oprávněný z nakládání by tak mohl 2 roky 
„blokovat“ užívání stavby či pozemku jejímu vlastníkovi. Toto 
rovněž považujeme za hrubý zásah do vlastnických práv a 
za porušení nedotknutelnosti vlastnických práv. 
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 b. Požadavky na doklady o vlastnickém právu, 
kromě uvedeného v písm. a) výše, nejsou jednoznačné 
– např. pokud bude žadatel požadovat povolení k 
nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 
pro odběr vody je nutno přiložit dle bodů 3 – 5 příloh:  
i. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo 
ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání 
vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání 
s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem. – Jde o 
doklad k vodnímu dílu, které vzdouvá vodu a žadatel 
využívá vzdouvacího zařízení, nebo jde o doklady k 
čerpací stanici k odběru, kterou budou vody 
odebírány? Požadujeme vypustit. 
ii. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu 
žadatele k pozemkům nebo stavbám vzdouváním vody 
dotčeným, nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním 
díle, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb 
vzdouváním vody dotčeným. – Odběratel vody nepřímo 
ovlivňuje svým odběrem množství vody v nádrži, je 
povinen zajistit souhlasy vlastníků pozemků nebo 
staveb vzdouváním vody dotčeným? Byť může být vliv 
odběru na velikost vzdutí minimální, jsou požadovány 
souhlasy všech vlastníků pozemků pod vodním dílem? 
Takový požadavek postrádá zákonnou oporu a 
považujeme jej za neproporcionální. – Požadujeme 
vypustit. 
iii. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu 
žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s 
vodami dotčeným, nebo souhlasy vlastníků pozemků 
nebo staveb nakládáním s vodami dotčeným, jedná-li 
se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící 
jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 
94q a následující stavebního zákona. – Odběratel vody 
nepřímo ovlivňuje svým odběrem množství vody v 
nádrži, je povinen zajistit souhlasy vlastníků pozemků 
nebo staveb vzdouváním vody dotčeným? Byť může 
být vliv odběru na velikost vzdutí minimální, jsou 
požadovány souhlasy všech vlastníků pozemků pod 
vodním dílem? Takový požadavek postrádá zákonnou 
oporu a považujeme jej za neproporcionální. – 
Požadujeme vypustit. 

Akceptováno částečně. 
 
K bodu i: 
 
Odůvodnění viz předchozí námitka. 
Jde o doklad, kterým žadatel prokáže, že má právo užívat 
stavbu vodního díla, která souvisí s požadovaným 
nakládáním s vodami. 
 
K bodu ii: 
 
Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k 
pozemkům nebo stavbám vzdouváním vody dotčeným, 
nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním díle, nebo 
souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb vzdouváním vody 
dotčeným, byl vypuštěn. 
 
K bodu iii: 
 
Ministerstvo souhlasí, že se ve specifických situacích může 
užitý pojem „pozemků nebo staveb nakládáním s vodami 
dotčeným“ jevit jako nejednoznačný. Z důvodu odstranění 
možné nejistoty při výkladu tohoto pojmu, bylo znění tohoto 
bodu upraveno a doplněno: 
 
„Pokud povolované nakládání s vodami spočívá v nakládání 
s vodami vzdutými nebo akumulovanými již existujícím 
vodním dílem, postačí souhlas vlastníka tohoto vodního díla.“ 
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 c. Pod bodem 11 jsou vyžadována závazná 
stanoviska dotčených orgánů, přičemž jsou explicitně 
uvedeny s odkazem na zvláštní právní předpisy 
jednotlivé úseky, ke kterým mají být doloženy. Není 
zřejmé, z jakého právního předpisu pramení 
požadavek na předložení výše uvedených dokladů k 
žádosti o povolení nakládání s vodami např. k odběru 
vod. Požadavek lze zvažovat u stavebních povolení k 
vodním dílům, ale i tak výčet všech dotčených orgánů 
nepovažujeme za nezbytný naopak i u novelizované 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. (verze do MPŘ) se od tohoto 
výčtu upustilo. Požadujeme celý bod vypustit. V 
případě stavebního povolení (př. č. 8) požadujeme 
rovněž neuvádět. 
 

Neakceptováno. 
Povolení k nakládání s vodami je činností, jejímž prováděním 
mohou být dotčeny zájmy chráněné zvláštními právními 
předpisy (např. odběr vody z vodního toku, který je 
významným krajinným prvkem, vypouštění odpadních vod 
v ochranném pásmu lázní a zřídel atd.). 
Dle specifik konkrétního území, kde je o povolení k nakládání 
s vodami povolováno, je nezbytné na podkladě závazných 
stanovisek ověřit, že nakládání s vodami není v rozporu se 
zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. 
 
Závazná stanoviska jsou součástí projektové dokumentace 
ke stavbě dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, a proto uvádění závazných stanovisek jako příloh 
žádosti o povolení stavby vodního díla by bylo duplicitní. 
 

 d. Pod bodem 12 je uvedeno „Údaje o průtocích 
vody ve vodním toku (M-denní průtoky a dlouhodobý 
průměrný průtok Qa), návrh minimálního zůstatkového 
průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně způsobu a 
četnosti zjišťování jeho kontroly při odběru anebo 
akumulaci povrchové vody, pokud se žádost o povolení 
týká vodního toku a požadované nakládání s vodami 
může mít za následek snížení průtoku vodního toku.“ – 
Žadatel o odběr vody z nádrže nemůže splnit 
následující požadavky „návrh minimálního 
zůstatkového průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně 
způsobu a četnosti zjišťování jeho kontroly při odběru 
anebo akumulaci povrchové vody“ – neboť minimální 
průtok zajišťuje držitel povolení k vodnímu dílu ke 
vzdouvání vody a odběratel nikterak nemůže ovlivnit 
zajištění minimálního průtoku a způsobu jeho zajištění. 
Požadujeme upravit. 
 

Vysvětleno. 
Minimální zůstatkový průtok je průtokem, který ještě 
umožňuje obecné nakládání s vodami a ekologické funkce 
vodního toku (§ 36), 
 
V případě, že je žádáno o povolení k nakládání s vodami 
z vodní nádrže, minimální zůstatkový průtok se nestanovuje. 
Minimální zůstatkový průtok je stanoven na odtoku z vodní 
nádrže (u povolení k nakládání s vodami pro vodní nádrž) a 
za jeho plnění odpovídá vlastník vodní nádrže. 
 
Text není třeba upravit vzhledem k tomu, že stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku dopadá 
na povolení k nakládání s vodami, která mají za následek 
snížení průtoku ve vodním toku (tedy nakládání pro 
samotnou vodní nádrž, nikoliv další povolení k nakládání 
s vodami akumulovanými ve vodní nádrži na základě žádostí 
třetích osob). 
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 Připomínka č. 6 k příloze č. 13 
Požadujeme vysvětlení bodu 3 příloh „Situační výkres 
současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a 
zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí“ 
Požadujeme vysvětlit, jak se do situačního výkresu 
vyznačují účinky na okolí. 
 

Vysvětleno. 
Situační výkres v kopii katastrální mapy s popisem a 
zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí slouží 
jako jednoduché grafické vyjádření vlivu stavby na okolí. 
Vyznačeny budou ty účinky, které je možné graficky zobrazit, 
například změna záplavového území, místo vypouštění 
odpadních vod včetně směru proudění vody či depresní 
kužel při čerpání podzemní vody. 
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 Připomínka č. 7 k příloze č. 24 
Požadujeme upřesnění bodu 4 u příloh 
V přílohách u bodu 4 jsou uvedeny požadavky na 
splnění podmínek pro udělení výjimky, přičemž se 
jedná o nejednoznačný popis údajů s možností velmi 
variabilního výkladu na jejich obsah, který pouze 
strojově přebírá požadavky příslušné rámcové 
směrnice o vodách (2000/60/ES), nedochází však k 
přiblížení podstaty požadovaných informací. 
Požadujeme uvést upřesnění požadovaných informací. 
 

Vysvětleno. 
Požadavky příslušné rámcové směrnice o vodách 
(2000/60/ES) jsou konkrétně uvedeny v čl. 4.7 a jsou to tyto:  
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení 
nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru; 
b) důvody těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a 
vysvětleny v plánu povodí požadovaném podle článku 13 a 
dané cíle se každých šest let přezkoumávají; 
c) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného 
veřejného zájmu, nebo pokud jsou přínosy pro životní 
prostředí a společnost při dosahování cílů stanovených 
v odstavci 1 převáženy přínosy nových změn pro lidské 
zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 
d) prospěšné cíle, které z těchto 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. 
 
Oproti tomuto znění návrh předkládané vyhlášky doplňuje 
další konkretizující požadavky, a to například k údajům 
o plnění podmínek pro udělení výjimky (v bodu, že jsou 
učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých 
vlivů na stav vodního útvaru) stanovuje, že je třeba uvést 
mimo jiné seznam všech předpokládaných vlivů záměru na 
stav vodního útvaru a očekávaných dopadů ve všech fázích 
realizace záměru (při výstavbě, po dokončení výstavby, při 
provozu). Stejně tak jsou konkretizovány další body 
v uvedené příloze. 
 
Zároveň je nutné brát v úvahu, že jde o obecně závazný 
právní předpis, a tak v něm není možné stanovit jiná kritéria 
než obecná. 
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 Připomínka č. 8 
Doporučujeme oddělit požadavky na doklady k 
žádostem k povolení nakládání s vodami a požadavky 
na doklady k žádostem ke společnému povolení – 
sloučení značně znepřehledňuje požadavky na přílohy. 
 

Vysvětleno. 
Spojené žádosti jsou používány v případě, kdy je žádáno 
o vydání společného povolení. Veškeré přílohy se zde 
podávají ke společnému řízení, nikoliv k jednotlivým 
odděleným žádostem. Oddělení příloh by proto žádosti 
značně znepřehlednilo.  
 

 Připomínka č. 9 k příloze č. 8 Žádost o stavební 
povolení, bod 3 
V bodě 3 příloh navrhujeme vypustit bytové 
spoluvlastnictví, protože studny a ČOV jsou v příloze 
16 a 17. 
 

Vysvětleno. 
Příloha č. 8 je používána nejen v případě žádostí o studny či 
DČOV, ale i jiných vodních děl. Změna dokončené stavby 
v bytovém spoluvlastnictví se proto může týkat např. 
vodovodů či kanalizací. 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 
 

K § 33 písm. c) 
V navrhovaném znění zaměnit text: 
c) dobu, na kterou se povolení vydává, 
který bude znít takto: 
c) dobu, na kterou se rozhodnutí vydává, 
Zdůvodnění: 
Vypouštění důlních vod probíhá na základě vydaného 
rozhodnutí o stanovení způsobu a podmínek pro 
vypouštění důlních vod, a ne na základě rozhodnutí o 
povolení vypouštění vod. Naopak k vypouštění důlních 
vod není podle § 8 odst. 3 písm. f) vodního zákona 
povolení třeba, neboť vody se vypouští na základě § 38 
odst. 3) vodního zákona. 
 

Akceptováno. 
Text upraven následovně: 
„c) dobu, na kterou se způsob a podmínky stanovují“. 
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 I. Připomínka 
Příloha č. 4 a 6 bod číslo 4 a příloha č. 18 bod číslo 3 
V navrhovaném znění vypustit část textu: 
Způsob vypouštění odpadních vod (zasakování, 
rozstřik apod.) ………………………………. 
který bude znít takto: 
Způsob vypouštění odpadních vod (zasakování apod.) 
………………………………. 
Zdůvodnění: 
Možnost jiné likvidace odpadních vod je dána v § 5 
odst. 3 vodního zákona – tím je možnost závlahy 
zemědělských a zatravněných pozemků rozstřikem, 
podmokem, výtopou, přeronem atd. odpadní vody. V 
takovémto případě se nejedná o vypouštění odpadní 
vody. Množství závlahové vody (jednotlivé závlahové 
dávky) je takové, při kterém nedojde k překročení 
obsahu vody v půdě, resp. v půdní vrstvě, nad polní 
vodní kapacitu a tím se zajistí, aby odpadní voda 
nevnikla do podzemní vody. 
 

Neakceptováno. 
Dle metodického pokynu MŽP se rozstřik odpadních vod 
považuje za nakládání s vodami a jejich vypouštění do vod 
podzemních. 
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 II. Připomínka 
Příloha č. 19 – Vysvětlivky 8),  
K vysvětlivce 8) doplnit text (nařízení vlády č. 57/2016 
Sb.), který bude znít takto: 
8)  Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech. 
 Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních. 
 
Zdůvodnění: 
Ve vysvětlivce 8) je uvedeno pouze nařízení vlády č. 
401/2015 Sb., přičemž vyčištěné odpadní vody z 
vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel mohou být 
vypouštěny do vod podzemních a zařazení dle 
minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků 
označovaných CE je požadováno v Příloze 8. Přílohy 
č. 19 k vyhlášce. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Sdružení místních 
samospráv 
 

Připomínka č. 1 k Čl. I § 6 a § 7 
§ 6 a § 7 společně s odkazy na příslušné přílohy 
definují podobu žádostí o povolení k vypouštění 
odpadních vod, ale ve vyhlášce nenásledují paragrafy 
definující náležitosti příslušných povolení. Zjevně je to 
proto, že tyto náležitosti určují Nařízení vlády č. 
401/2015 Sb. a Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
Vzhledem ke znění § 1 odst. c) této vyhlášky 
považujeme za nutné vložit § 6a a § 7a, kde budou tyto 
odkazy uvedeny. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno částečně. 
V § 6 a 7 nelze uvádět nenormativní ustanovení, která 
odkazují na jiné právní předpisy. Odkaz na nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. byl doplněn 
do odůvodnění vyhlášky. 
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 Připomínka č. 2 k Čl. I § 25 a § 26 
§ 25 a § 26 společně s odkazy na příslušné přílohy 
definují podobu dokladů žádostí o povolení k odběru 
vod nebo vypouštění odpadních vod vydávané 
společně se stavebním povolením. V navrženém znění 
vyhlášky nenásledují paragrafy definující náležitosti 
příslušných povolení, což je v rozporu s § 1 odst. c) 
této vyhlášky. Považujeme za nutné vložit § 25a a § 
26a, kde budou náležitosti povolení uvedeny. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno. 
Náležitosti povolení k odběru vod vydávané společně se 
stavebním povolením (domácnosti) jsou definovány v § 5 a § 
13. 
 Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod jsou 
stanoveny NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech nebo NV 
č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 
 

 Připomínka č. 3 k Čl. I. Příloha č. 3, Příloha č. 5 – 
bod 2. 
V přílohách je uveden text: "Povolení k odběru 
podzemních vod vydal:". Správné znění textu je: 
"Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových vydal:" 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Připomínka č. 4 k Čl. I. Příloha č. 4, Příloha č. 6 – 
bod 2. 
Připomínka je obdobná jako připomínka č. 3. 
V přílohách je uveden text: “Povolení k odběru 
podzemních vod vydal:". Správné znění textu je: 
"Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních vydal:" 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 5 k Čl. I. Příloha č. 3, Příloha č. 5, 
Příloha č. 17, Příloha č. 19, Příloha č. 22 
V příloze č. 1, která definuje obsah žádostí z obecného 
hlediska a dále rovněž v některých dalších přílohách je 
pro umístění nakládání s vodami na toku užit pojem 
"říční kilometr (staničení)". Doporučujeme v rámci 
stejného kontextu v ostatních přílohách užít totožný 
pojem. Jedná se o následující výskyt pojmu: 
Příloha č. 3 - bod 3. - uvedeno "kilometráž výpusti" - 
nahradit "Říční kilometr (staničení) výpusti" 
Příloha č. 5 - bod 3. - uvedeno "kilometráž výpusti" - 
nahradit "Říční kilometr (staničení) výpusti" 
Příloha č. 17 - bod 2. - uvedeno "kilometráž výpusti" - 
nahradit "Říční kilometr (staničení) výpusti" 
Příloha č. 19 - bod 8. - uvedeno "kilometráž výpusti 
(staničení)" - nahradit "Říční kilometr (staničení) 
výpusti" 
Příloha č. 22 - bod 3. - uvedeno "kilometráž výpusti" - 
nahradit "Říční kilometr (staničení) výpusti" 
 Tato připomínka je doporučující 
 

Vysvětleno. 
Údaje byly z formulářů pro nadbytečnost odstraněny. Nadále 
budou uváděny pouze ve výroku rozhodnutí. 
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 Připomínka č. 6 k Čl. I. Příloha č. 3 - bod 7. Údaje o 
jakosti vypouštěných odpadních vod 
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., příloha č. 1, mimo 
limity, zmíněné u písmen "p" a "m" používá typ limitu 
"průměr" u ukazatelů znečištění N-NH4+, N celk., P 
celk.  V tabulce uvedených limitních hodnot by tedy 
měl přibýt sloupec nadepsaný "průměr" a v návaznosti 
by ve vysvětlivkách k označení typů emisních limitů 
měl přibýt řádek: "průměr" - Uváděné hodnoty jsou 
aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a 
nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu 
počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem.  
Bod 7. By v takovém případě zněl následovně: 
3. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v 
ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním 
předpisem8) (doplní se navrhované emisní limity 
jednotlivých ukazatelů znečištění včetně bilance), 
popřípadě dalších ukazatelů znečištění 
      „p“     „m“          průměr              bilance 
CHSKCr... mg.l-1 .......... mg.l-1...mg.l-1 ... t.rok-1 
BSK5  ..... mg.l-1 .......... mg.l-1...mg.l-1 ... t.rok-1 
NL  ..... mg.l-1 .......... mg.l-1... mg.l-1 ... t.rok-1 
..........        mg.l-1 .......... mg.l-1...mg.l-1 ....t.rok-1 
(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v 
členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.) 
„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění 
vypouštěných odpadních vod  
„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění 
vypouštěných odpadních vod 
"průměr" - Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry 
koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. 
Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků, které 
jsou stanoveny vodoprávním úřadem. 
 Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 7 k Čl. I. Příloha č. 4, Příloha č. 6 – 
bod 4. 
Na konci bodu 4. je volba navrhovaného způsobu 
měření objemu vypouštěných vod ze dvou předem 
daných možností. Dle našeho názoru by zde měla být 
také třetí možnost volby - způsob jiný s možností 
doplnění textu (např. odvozením od počtu cyklů 
vypouštění apod.). 
 Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. 
Jakýkoliv další nejednotný způsob měření objemu 
vypouštěných vod by zcela vyloučil možnost kontroly 
objemu. Stávající dva způsoby jsou zcela dostatečné. 
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 Připomínka č. 8 k Čl. I. Příloha č. 4, Příloha č. 6 – 
bod 4. 
V bodu 4. je požadavek na údaj "Počet a seznam 
měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě 
sezónního charakteru vypouštění odpadních vod)". 
Domníváme se, že smysluplnější umístění této 
informace je v bodu 6., jako poslední údaj v části 
popisující vypouštění odpadních vod sezónního 
charakteru. 
Bod 6. by v takovém případě zněl následovně: 
Údaje o množství vypouštěných vod 
vypouštění odpadních vod je sezónního charakteru: 
V období sezóny: max. ____ l.s-1  ___ m3.měs-1 
 
V období mimo sezónu: max. ___ l.s-1    ___ m3.měs-1 
  prům. ___ l.s-1           ___ m3.měs-1 
                           
Celkově:      prům.__ m3.měs-1       max.___ m3.měs-1 
Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních 
vod ___ 
 
vypouštění odpadních vod není sezónního charakteru: 
max. ___ l.s-1   ___ m3.měs-1___ m3.rok-1 

prům. ___ l.s-1  ___ m3.měs-1___ m3.rok-1 
 
Tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 9 k Čl. I. Příloha č. 18 - bod 3. 
Připomínka je obdobná jako připomínka č. 8. 
V bodu 3. je požadavek na údaj "Počet a seznam 
měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě 
sezónního charakteru vypouštění odpadních vod)". 
Domníváme se, že smysluplnější umístění této 
informace je v bodu 5., jako poslední údaj v části 
popisující vypouštění odpadních vod sezónního 
charakteru. 
Bod 5. by v takovém případě zněl následovně: 
Údaje o množství vypouštěných vod 
vypouštění odpadních vod je sezónního charakteru: 
V období sezóny: max. ___ l.s-1 ___ m3.měs-1 
 
V období mimo sezónu: max. ___ l.s-1 ___ m3.měs-1 
                      prům. ___ l.s-1  ___ m3.měs-1 
                           
Celkově:       prům._ m3.měs-1    max. ___ m3.měs-1 
Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních 
vod ___ 
 
vypouštění odpadních vod není sezónního charakteru: 
max. ___ l.s-1  ___ m3.měs-1___ m3.rok-1 
prům. ___ l.s-1  ___ m3.měs-1___ m3.rok-1 
 
Tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 Připomínka č. 10 k Čl. I. Příloha č. 10 - bod 5.  
Na konci první věty je uvedeno: "vyplní se a) nebo b)", 
jedná se o chybnou formulaci. Správné znění textu je: 
"Údaje o množství vypouštěných odpadních vod s 
obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 
kanalizace, a to ve smyslu zvláštního právního 
předpisu7)" 
 Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 11 k Čl. I. Příloha č. 10 - bod 6. Údaje o 
jakosti vypouštěných vod 
Navrhujeme doplnění textu v části b) následovně: 
„Prokazatelná účinnost zařízení k čištění nebo 
zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné závadné látky, včetně bilance zbytkového 
znečištění ve vypouštěných vodách.“ Domníváme se, 
že toto doplnění je zpřesňující. 
 Tato připomínka je doporučující 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 12 k Čl. I. Příloha č. 19 - bod 8. 
Bod 3. umožňuje volbu mezi třemi způsoby vypouštění 
(do kanalizace, do vod povrchových a do vod 
podzemních). Tato skutečnost by se měla odrážet v 
obsahu bodu 8; v aktuální podobě se tudíž jeví bod 8 
jako neúplný. V souladu s podobou ostatních příloh 
navrhujeme následující znění bodu 8.: 
Údaje o místu vypouštění odpadních vod 
Název obce... 
Název katastrálního území... 
Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí6)...  
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v 
souřadnicovém systému S-JTSK)... 
 
V případě, že se vypouštění odpadních vod týká 
vodního toku 
Název vodního toku... 
Říční kilometr (staničení) výpusti... 
 
V případě, že se jedná o vypouštění do vod 
podzemních  
Číslo hydrogeologického rajonu  ... 
Název, kód a charakter útvaru podzemních vod (vrstva 
– svrchní, základní, hlubinná)... 
 
V případě, že se jedná o vypouštění do kanalizace, je 
souhlas provozovatele kanalizace s podmínkami 
napojení připojen v samostatné příloze. 
 Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Hydrogeologické údaje byly ze všech formulářů odstraněny, 
zůstávají pouze náležitostí vydaného povolení. 
Souhlas vlastníka je již požadován v příloze č. 11 formuláře. 

 Připomínka č. 13 k Čl. I. Příloha č. 19 - bod 9. 
Věta "Pokud ano, je souhlas vlastníka této nemovitosti 
připojeno v samostatné příloze." obsahuje překlep. 
Zvýrazněné písmeno "o" by mělo být vypuštěno. 
 Tato připomínka je formální. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka č. 14 k Čl. I. Příloha č. 19 - Přílohy 
Číslování příloh je patrně chybné: 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 15, 11; navrhujeme tuto chybu opravit. 
 Tato připomínka je formální. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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