
I. 

Předkládací zpráva 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.183/2018 Sb., o náležitostech 

rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a  o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu, reaguje na novelu vodního zákona (zákon č. 113/2018 Sb.), která 
vstoupila v platnost dne 15. 6. 2018 a účinnost nabyla dne 1. 1. 2019. Novela vodního 
zákona rozšiřuje počet případů, pro které je od 1. 1. 2019 třeba souhlas vodoprávního úřadu 
tím, že do § 17 odst. 1 vodního zákona bylo vloženo nové písmeno i), podle kterého je třeba 
souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, 
jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo 
pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.  

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

prováděcím právním předpisem stanovit, ve kterých případech a jaké doklady se předkládají 
k žádosti o rozhodnutí, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, 
stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i náležitosti 
rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření. 

 
Pro souhlasy podle § 17 odst. 1 písm. a) až h) vodního zákona stanoví vyhláška 

č. 183/2018 Sb. výčet dokladů, které musí žadatel o souhlas předložit vodoprávnímu úřadu 
společně se žádostí. V případě souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) žádné doklady nezbytné 
pro rozhodnutí vodoprávního úřadu stanoveny nejsou. Za stávající právní úpravy jsou 
vodoprávní úřady povinny rozhodovat o žádostech o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. i) 
vodního zákona i bez předložení nezbytných dokladů, resp. mohou být povinny si podklady 
nezbytné pro vydání rozhodnutí o souhlasu obstarat samy. Takový postup by však 
představoval pro vodoprávní úřady značnou finanční i administrativní zátěž. Z tohoto důvodu 
se navrhuje doplnění přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o nezbytné doklady, které 
musí žadatel o souhlas vodoprávnímu úřadu předložit společně s žádostí o souhlas. 

 
Vyhláška není v rozporu s předpisy Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie a nepředpokládá 
žádný nový hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani 
podnikatelské prostředí České republiky. 

 
 V návrhu vyhlášky se předpokládá účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
Návrh vyhlášky byl dne ……………. 2019 rozeslán do mezirezortního 

připomínkového řízení s lhůtou k uplatnění připomínek do ……………2019. Návrh vyhlášky 
byl zaslán ….. povinným připomínkovým místům, z toho ….. připomínková místa uplatnila  
připomínky, ….. připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a ….. připomínkové 
místo se nevyjádřilo. 
 
Pozn. Bude upraveno a doplněno na základě výsledků mezirezortního připomínkového 
řízení. 
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