
III. 
 

Odůvodnění  
 

I. Obecná část 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

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 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) - zákon č. 113/2018 Sb., která vstoupila v platnost dne 15. 6. 2018 a účinnosti 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.  

Zatímco 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 s žádostí o souhlas, pro souhlas 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. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a vydává se 
v souladu se zmocňovacím ustanovením ve vodním zákoně. 
Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 183/2018 Sb. nesouvisí s žádnými právními akty Evropské 
unie. 
Oblast navrhované právní úpravy není právem EU dotčena. 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými 
zásadami práva Evropské unie. 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
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Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky a vydává se 
v souladu se zmocňovacím ustanovením ve vodním zákoně. 
Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 183/2018 Sb. nesouvisí s žádnými právními akty Evropské 
unie. 
Oblast navrhované právní úpravy není právem EU dotčena. 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými 
zásadami práva Evropské unie. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Návrh novely vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, dopady 
v sociální oblasti, ve vztahu k zákazu diskriminace. Navrhovaná právní úprava nepředpokládá 
ani nepřináší žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
Podání žádosti podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona bude představovat navýšení 
administrativních nákladů žadatelů o cca 500 Kč jako správního poplatku za podání žádosti 
o souhlas a dále časovou zátěž cca 1 hod na vyplnění žádosti a získání potřebných dokladů 
od zhotovitele, což odpovídá administrativní zátěži 357 Kč. Celkové navýšení administrativní 
zátěže pro žadatele o souhlas je tedy odhadována na cca 860 Kč/žádost. Počet žádostí 
o souhlas se odhaduje zhruba na 2 500 případů/rok, z toho vyplývá, že celková roční 
administrativní zátěž (včetně správního poplatku) všech žadatelů o souhlas činí 2 150 000 
Kč/rok. 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí.  
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo dopady 
návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti mužů 
a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního rizika. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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II. Zvláštní část 

 
K čl. I bodům 1 až 5 (Příloze č. 11) 

 
V návaznosti na výše zmíněnou novelu vodního zákona se  v příloze č. 11 bodě 2 za 
písmeno h) doplňuje 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 bodě 4 se upřesňuje požadavek na stanovisko správce povodí a v bodě 6 se upřesňuje 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 
písm. g) vodního zákona v ochranném pásmu stanoveném podle zákona č. 164/2001 
Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon). 

Nově se stanoví, že povinnou přílohou žádosti o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. i) 
vodního zákona, je projekt geologických prací podle § 6 zákona č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích.  Projekt geologických prací musí vedle údajů uvedených v § 5 
odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb. obsahovat i popis předpokládaných účinků 
projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel je nutno projekt doplnit o další 
náležitosti uvedené v bodě 9 písm. a) až g) přílohy žádosti o souhlas. 
 
 

K čl. II – Účinnost 
Účinnost se navrhuje patnáctým dnem od jejího vyhlášení. 
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