
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 228012019-MZE-11191, ze dne 29. 4. 2019, s termínem dodání stanovisek do 22. 5. 2019, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 1. K Čl. I, bodu 4.: Doporučujeme zvážit uvedení odkazu 

na právní předpis v souladu s Čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, tzn. výslovným odkazem 
na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu 
nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné 
určení tohoto jiného právního předpisu, popřípadě 
doplnění odkazem na poznámku pod čarou, v níž se 
uvede úplná citace tohoto jiného právního předpisu 
nebo jeho ustanovení.  

2. K Čl. II, Účinnost: Doporučujeme zvážit stanovení dne 
nabytí účinnosti vyhlášky konkrétním datem. 

3. Důvodová zpráva, obecně: Při první citaci právních 
předpisů doporučujeme citovat přesný název 
předmětného předpisu a zavést jeho zkratku, je-li dále 
odkaz na tento předpis v textu používán. 

4. Důvodová zpráva, bod 1.4: Na konci textu odrážky 
první až páté doporučujeme doplnit čárku. 

Závěr: 
Doporučuje se zohlednit výše uvedené připomínky 
Ministerstva financí. Kontaktní osobou 
k vypořádání připomínek MF je Miroslava 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Navržená účinnost ponechána. 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Mrkvičková (tel. 257 042 813, e-mail: 
Miroslava.Mrkvičkova@mfcr.cz). 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. V úvodní větě návrhu vyhlášky text „č. 225/2017 
Sb.“ doporučujeme nahradit textem „č. 113/2018 
Sb.“. 

2. Obecně - dáváme ke zvážení, zda by pro adresáty 
právní normy nebylo přehlednější, pokud by 
předmětem návrhu vyhlášky bylo vydání úplného 
znění Přílohy č. 11 místo její novelizace v několika 
bodech. 

3. K novelizačnímu bodu 2 - upozorňujeme na 
nejednotnost písma (část textu v bodu 4 Přílohy je 
psána kurzívou). 

4. K novelizačnímu bodu 5 - ve Vysvětlivce 8) 
doporučujeme za slovo „ložisek“ vložit čárku. 

5. K Odůvodnění, k Obecné části - upozorňujeme, 
že podle čl. 16 odst. 4, resp. čl. 14 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády by Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace, pokud je 
zpracovávána, měla být uvedena jako samostatná 
část materiálu. 

6. K Odůvodnění, ke Zvláštní části - máme za to, že 
odůvodnění navrhované právní úpravy je velmi 
stručné a přejímá text navrhovaných ustanovení 
vyhlášky, aniž by obsahovalo argumentaci 
vysvětlující jejich účel a nezbytnost. Odůvodnění 
návrhu vyhlášky (mj. i navrhované doby nabytí 
účinnosti vyhlášky) je podle našeho názoru nutné 
ještě doplnit. 

K Odůvodnění, ke Zvláštní části, druhý odstavec - patrně 
omylem uvedený odkaz na poznámku pod čarou č. 5 ve 
slově „způsobilostí“ doporučujeme vypustit. 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřena 
Mgr. Marta Gregorová (tel. č.: 224852419, email: 
gregorova@mpo.cz) 

Akceptováno. Text upraven.  
 
 
Neakceptováno. Ponechána s ohledem na 
rozsah úprav forma novely. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Vysvětlivka vypuštěna. 
 
Akceptováno. Obsah rozdělen.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Předkladatel považuje 
odůvodnění za dostačující. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

1. K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že 
v předmětné úvodní větě materiálu by v souvislosti se 
zde uvedeným ustanovením vodního zákona měly být 
uvedeny všechny novely tohoto ustanovení a měl by 
tedy být uveden např. zákon č. 150/2010 Sb. a zákon 
č. 113/2018 Sb. Doporučujeme materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

2. K materiálu, čl. I: Vzhledem ke skutečnosti, že 
všechny novelizační body předmětného článku se 
vztahují k příloze č. 11, měla by být úvodní věta 
formulována obdobně, jak ve svém závěru stanovuje 
čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

3. K materiálu, čl. I bod. 5. [vysvětlivka č. 7]: Pro 
úplnost doporučujeme na konec textu předmětné 
vysvětlivky vložit slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“.  

K materiálu, čl. I bod. 5. [vysvětlivka č. 8]: S ohledem 
na formální stránku materiálu doporučujeme za slova 
„výhradních ložisek“ vložit čárku. 
Závěr 
Doporučujeme materiál upravit dle výše uvedených 
připomínek. Jednáním o připomínkách je za Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy pověřen Mgr. Vlastislav 
Svoboda, LL.M. z odboru legislativy (tel. 234812179, e-
mail: Vlastislav.Svoboda@msmt.cz). 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. S ohledem na to, že samotná 
příloha má část Přílohy, byl by text zmatečný. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 

 

Akceptováno. Text vypuštěn. 

 

 
 
 
 

Ministryně spravedlnosti 
a předsedkyně Legislativní 
rady vlády 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
obecně: 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
nesplňuje požadavky zakotvené v Obecných zásadách pro 
hodnocení dopadů regulace (OZ RIA), respektive v jejich 
aktuální verzi novelizované usnesením vlády ze dne 3. 
února 2016 č. 76. Doporučujeme proto předkladateli 
alespoň upravit strukturu a formát ZZ RIA tak, 
aby odpovídala současným šablonám (dostupným 

Akceptováno. Text upraven. 
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například na stránkách https://ria.vlada.cz/dokumenty/). 
Zdvořile žádáme o zohlednění připomínky. Kontaktní 
osobou pro její vypořádání je Mgr. Jan Kravčík, 
kravcik.jan@vlada.cz, tel. 224 002 485. 

Odbor kompatibility ÚV V Obecné části odůvodnění, která se týká zhodnocení 
slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU, 
předkladatel uvádí, že návrh vyhlášky je plně slučitelný 
s právem Evropské unie. Toto tvrzení však není zcela 
vhodné, vzhledem k tomu, že oblast navrhované právní 
úpravy není právem EU dotčena. Doporučujeme znění 
odůvodnění v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno. Text upraven. 

 

Jihomoravský kraj  Zásadní připomínka: 
 

1) Ve formuláři žádosti příslušné přílohy požadujeme 
v bodě 5. „V případě dotčení vodního toku“ doplnit 
říční kilometr, číslo hydrologického pořadí. 
 
 

2) Ve formuláři žádosti příslušné přílohy požadujeme 
doplnit bod „V případě dotčení podzemních vod“ 
uvést hydrogeologický rajon, vodní útvar 
podzemních vod a ID vodního útvaru. 

Odůvodnění: Jedná se o nezbytné informace důležité pro 
vydání souhlasu vodoprávním úřadem. 
 
 

3) V přílohách bod 4 požadujeme doplnit „obsahující i 
hodnocení z hlediska plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jeho závazné části“ 

Odůvodnění: Chybí provázanost s plánem pro zvládání 
povodňových rizik, je totiž nezbytné, aby správce povodí 
vyloučil možnost zvýšení míry povodňového rizika 
případně kompenzační opatření. 
 

Vysvětleno. 
Žadatel nemá k dispozici přesný údaj o říčním 
kilometru ani čísle hydrologického pořadí. Tyto 
údaje proto nejsou v žádostech požadovány a jsou 
pouze součástí souhlasu vodoprávního úřadu. 
Stejný princip je uplatňován u veškerých podání 
vodoprávnímu úřadu. 
 
Vysvětleno. 
Žadatel nemá k dispozici přesný údaj o 
hydrogeologickém rajonu, vodním útvaru 
podzemních vod ani ID vodního útvaru. Tyto údaje 
proto nejsou v žádostech požadovány a jsou 
pouze součástí souhlasu vodoprávního úřadu. 
Stejný princip je uplatňován u veškerých podání 
vodoprávnímu úřadu. 
 
Vysvětleno. 
Tyto údaje jsou součástí stanovisek správců 
povodí v rámci jejich vyjadřovací činnosti. 
Hodnocení z hlediska souladu plánů pro zvládání 
povodňových rizik a jeho závazné části je činností 
vodoprávního úřadu. 
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4) V přílohách bod 6 požadujeme doplnit k části „a 
v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 
písm. i) vodního zákona“ i písm. e) a f) vodního 
zákona. 

Odůvodnění: Činnosti uvedené v písm. e) a f) by taktéž 
měla zhodnotit osoba s odbornou způsobilostí, neboť 
mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit kvalitu 
podzemních vod a tím zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. 

5) V přílohách bod 6 b), c) a e) dále požadujeme 
vyškrtnout slovo „energetický“. 

Odůvodnění: Jedná se totiž o zavádějící informace, které 
se vztahují pouze na písm. g). 
 

6) V přílohách bod 6 d) dále požadujeme doplnit 
„včetně zákresu zdrojů podzemní vody, jímacích 
objektů a území ovlivnění do katastrální mapy 
přiložené v měřítku 1:1000“. 

Odůvodnění: Jedná se o nezbytný podklad pro vodoprávní 
úřad, aby měl přehled o vodních poměrech území. 

7) V přílohách bod 9 je chybně uveden odkaz na 
geologický zákon, nemá být 7), ale označení 8). 

8) V přílohách bod 9 d) dále požadujeme doplnit 
„včetně zákresu zdrojů podzemní vody, jímacích 
objektů a území ovlivnění do katastrální mapy 
přiložené v měřítku 1:1000“. 

Odůvodnění: Z důvodu možné nejasnosti, zda tento údaj 
má zjednodušená dokumentace obsahovat, proto 
požadujeme toto konkrétní upřesnění. 
 

Neakceptováno. 
Rozsah omezení činností v ochranném pásmu je 
limitován již při stanovení ochranného pásma. 
V rámci stanovení ochranného pásma se hodnotí 
geologické i hydrogeologické poměry lokality, 
opakované hodnocení je proto bezpředmětné. 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
k žádostem o souhlas vodoprávního úřadu podle § 
17 odst. 1 písm. i) vodního zákona nebude 
přikládáno. 
 
Vysvětleno 
Přílohou č. 1 žádosti je situace širších vztahů 
místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a 
jeho okolí. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Vysvětleno. 
Přílohou č. 1 žádosti je situace širších vztahů 
místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a 
jeho okolí. 
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Zlínský kraj  I. Připomínky nad rámec návrhu vyhlášky  
1) Nově navrhujeme do přílohy č. 11 část Přílohy 
doplnit bod: „Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, 
souhlasy, posouzení, popř. jiná opatření orgánů, 
týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné 
právní předpisy8.“ 
 
Odůvodnění: Pro stejné geologické práce (stejné znění viz 
§ 14 odst. 12 vodního zákona), které jsou však umístěny 
v ochranném pásmu vodních zdrojů nebo v záplavovém 
území, jsou dle přílohy 7 vyhlášky  
č. 183/2018 Sb. (vzor žádosti o povolení k některým 
činnostem nebo o jeho změnu) uvedena jako 
součást  příloh této žádosti (bod 7). „Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popř. jiná 
opatření orgánů, týkající se dané věci, pokud to po 
žadateli vyžadují jiné právní předpisy 4)“, např. zákon č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích. Tento bod by měl být 
taktéž součástí příloh novelizované přílohy č. 11 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., neboť v rámci vrtných prací nad 30 m 
vydává krajský úřad vyjádření dle § 6 odst. 3  zákon  
č. 62/1988 Sb. Tudíž by zde pak byly tyto dosti časté 
průzkumné geologické práce nad tyto parametry (30 m) 
zvýhodněny.  
 
Jelikož se jedná o práce prováděné hornickou činností, 
které nemají vztah k záplavovému území či ochrannému 
pásmu, není důvodu toto vyjádření nevyžadovat, a tudíž 
ho požadujeme doplnit, aby nedocházelo k nevyváženosti 
a opomíjení mít toto vyjádření, neboť v rámci další 
povolovací činnosti vodoprávních úřadů pro stavby na 
jímání vody toto vyjádření již nelze vyžadovat.    
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
Nově navrhujeme  doplnit do přílohy č. 9 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., další bod Přílohy ve znění: 
„Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů 

Vysvětleno. 
Souhlas dle § 17 vodního zákona je vydáván jako 
samostatné posouzení záměru vodoprávním 
úřadem. Podkladem pro jeho vydání nejsou 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, 
posouzení ani jiná opatření orgánů, naopak, 
souhlas dle § 17 vodního zákona je jedním z 
takových podkladů. Zmíněné vyjádření krajského 
úřadu dle § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. je 
vydáváno jako samostatný akt a není podkladem 
pro souhlas vodoprávního úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Stanovisko správce povodí ke stavbám nebo 
činnostem podle § 17 odst. 1 písm. g) a i) vodního 
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přeložky vodovodů nebo kanalizace, včetně ověření 
orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y 
určených v souřadnicovém systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální.“ 
 
Odůvodnění: Tento návrh uplatňujeme za účelem 
sjednocení a odstranění disproporcionality v platné 
legislativě. Stanovisko správce povodí je uvedeno jako 
povinná příloha v žádosti o závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu vydávaného v rámci společného 
řízení (příloha č. 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb.), tak i 
v žádosti o vydání společného povolení (příloha č. 6 
vyhlášky č. 503/2006 Sb.), taktéž je uvedeno v žádosti o 
stavební povolení (příloha č. 8 vyhlášky č. 183/2018 
Sb.).  Jedná se o případ povolování vodních děl (ČOV, 
studní či jiných děl) pro potřebu domácností – je-li 
požádán vodoprávní úřad o stavební povolení, dle žádosti 
dle př. 9 vyhlášky č. 183/2018 Sb., není povinnou přílohou 
stanovisko správce povodí. Avšak žádá-li stavebník těchto 
vodních děl vodoprávní úřad o společné řízení dle § 94j z. 
č. 183/2006 Sb., nebo je toto vodní dílo součástí souboru 
staveb, kdy zase pro účely společného řízení vedeném 
jiným stavebním úřadem vydává vodoprávní úřad závazné 
stanovisko v rámci společného řízení, je tato příloha – 
stanovisko správce povodí, povinná. Pro odstranění 
nevyváženosti v rámci povolovacích variant stavebního 
povolení těchto vodních děl pro domácnosti je navrženo 
doplnění výčtu příloh přílohy č. 9 vyhlášky č. 183/2018 Sb., 
ve výše uvedeném znění. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 
II. Technická připomínka: 
Mezi přílohou č. II a přílohou č. IV. materiálů je 
diskrepance v označení nového odkazu pod čarou. 
Zatímco v materiálu č. II je odkaz v čl. I. bod 4 návrhu 
vyhlášky označen jako 8), v příloze č. IV. (Platné znění 

zákona pro potřeby jednotlivých osob 
(domácností) je - vzhledem k rozsahu těchto 
staveb a činností - nadbytečné. Řešením  by byla 
spíše úprava rozsahu ve vyhlášce MMR č. 
503/2006 Sb., nikoliv zavedení takové povinnosti 
do všech vodoprávních řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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vyhlášky … s vyznačením navrhovaných změn) je totéž 
místo v textu opatřeno odkazem označeným jako 7). Není 
proto jasné, které znění je správné.  
Oprávněná osoba k vypořádání připomínky: Ing. Táňa 
Vítková, Ph.D., Oddělení vodního hospodářství, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, tel. +420 577 043 374, 
e-mail: tana.vitkova@kr-zlinsky.cz. 
 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

1) Předložené materiály nejsou v souladu s Legislativními 
pravidly vlády platnými od 1. 2. 2018: 
-  materiál s označením "ria..." obsahuje 

Předkládací zprávu, 
- materiál s označením "zd..." obsahuje nekompletní 

odůvodnění dle čl. 14 Legislativních pravidel vlády 
platných od 1. 2. 2018 včetně Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (RIA), která má být dle 
tohoto článku jako samostatná část materiálu. 

 
2) Odůvodnění návrhu vyhlášky ani RIA neobsahuje 

žádné vyčíslení dopadů navrhovaných změn, a to i 
přesto, že MŽP poskytlo MZe vyčíslení finanční 
zátěže, která vznikne žadatelům o souhlas  
v souvislosti s podáním žádosti. MZe však tyto 
podklady  
v předkládaném materiálu nezohlednilo. 
 
Vznášíme proto zásadní nesouhlas spočívající v 
požadavku na doplnění odůvodnění o níže uvedené 
vyčíslení nákladů, které vznikne žadatelům o souhlas, 
a to v tomto znění:  
 
„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 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text doplněn. 
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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.“ 
 

3) Novelizační bod č. 3 stanoví, že jedním z podkladů pro 
udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního 
zákona je i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. 
Tento požadavek však není v důvodové zprávě ani ve 
zprávě RIA nijak vyčíslen, přičemž je zřejmé, že pro 
každého žadatele představuje náklady v několika 
tisících Kč. Zároveň považujeme tento požadavek za 
duplicitní s požadavky obsaženými v navrhovaném 
bodě č. 9, jelikož informace budou obsaženy v projektu 
geologických prací, který je pro vodoprávní úřad 
zásadním dokumentem. Požadujeme tedy vypuštění 
tohoto požadavku pro § 17 odst. 1 písm. i) vodního 
zákona. 

4) Návrh novely vyhlášky neobsahuje požadavek na 
předložení vyjádření Krajského úřadu v případě 
udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního 
zákona v případě strojních vrtných prací hlubších než 
30 m nebo strojních vrtných prací, jejichž celková 
délka přesahuje 100 m. Vyjádření Krajského úřadu 
bude sloužit jako podklad pro vedení řízení 
vodoprávního úřadu ORP dle vodního zákona. 
Vodoprávní úřad by měl mít při vydávání souhlasu 
podporu v jemu přímo nadřízeném orgánu. 
 
 

5) V Předkládací zprávě je uvedeno, že nepředpokládá 
žádný nový hospodářský a finanční dopad na 
podnikatelské prostředí České republiky, ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Souhlas dle § 17 vodního zákona je vydáván jako 
samostatné posouzení záměru vodoprávním 
úřadem. Podkladem pro jeho vydání nejsou 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, 
posouzení ani jiná opatření orgánů, naopak, 
souhlas dle § 17 vodního zákona je jedním z 
takových podkladů. Zmíněné vyjádření krajského 
úřadu dle § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. je 
vydáváno jako samostatný akt a není podkladem 
pro souhlas vodoprávního úřadu. 
 
Akceptováno. Text doplněn. 
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v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) je uvedeno, že dochází k dalšímu snížení nároků 
na žadatele, kteří se nemusí informovat vždy 
u příslušného vodoprávního úřadu, jaké náležitosti pro 
uvedenou žádost je třeba splnit, a rovněž ke 
sjednocení částečně nejednotné praxe vodoprávních 
úřadů.  
Doporučujeme tedy uvést, že Varianta 2 představuje 
určité snížení administrativní zátěže pro žadatele 
(občany, podnikatele), protože požadavky budou 
sjednoceny a nebude nutné se vždy informovat 
u příslušného vodoprávního úřadu (čas strávený 
u telefonu, internetu, na cestě na úřad atd.) 

6) Znění textu v novelizačním bodě č 2: „…pro potřeby 
jednotlivých osob (domácností).“ doporučujeme 
nahradit textem: „ …pro potřeby jedné stavby pro 
bydlení nebo pro rodinnou rekreaci.“, obdobně, jako 
tomu je v ust. § 38 odst. 9 vodního zákona, kde toto 
znění vychází ze stavebního zákona.  

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek MŽP je Mgr. 
Lea Petrová, odbor ochrany vod (Lea.Petrova@mzp.cz, 
tel.: 26712-2110). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Bude upraveno v rámci novely 
vodního zákona. 

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínky  
 
K čl. I bod 3  
V navrhovaném textu navrhujeme za slova „v případě“ 
vložit slova „žádosti o“ a vypustit text „a v případě udělení 
souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona“. 
 
V příloze č. 11 v části Přílohy v bodu 6 by tak úvodní věta 
zněla (zvýrazněn je text doplněný a vypuštěný na základě 
zásadní připomínky):   
 „6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí5) v případě 
žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) 
vodního zákona v ochranném pásmu stanoveném podle 
jiného právního předpisu7) nebo pokud vodoprávní úřad 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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zpracování vyjádření žadateli uložil a v případě udělení 
souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, 
které obsahuje“ 
 
Odůvodnění: 
Doplněný text je úpravou upřesňující stávající text.  
 
Navrhované předkládání vyjádření hydrogeologa jako 
přílohy k žádosti o souhlas ke geologickým pracím 
spojeným se zásahem do pozemku je předčasné, je 
zřejmé, že činnost, ke které je souhlas vyžadován, 
primárně slouží ke zjištění informací pro zpracování tohoto 
vyjádření.  
Doporučující připomínky 
K čl. I bod 4  
V navrhovaném textu navrhujeme vypustit text uvedený 
pod písmenem f), tj. „návrh lhůty od ukončení 
průzkumných geologických prací, ve které musí žadatel 
požádat o následné využití průzkumného díla“ jako 
povinnou součást projektu geologických prací, a provést 
formální úpravu dalšího označení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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