
VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

ZÁKON ze dne … 2019, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
 

Odpovídající předpis EU 
 

SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze 
dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

§ 17 odst. 6 Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle 
odstavce 1 posoudí možnost zhoršení stavu nebo 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
stavu útvaru podzemní vody. Zároveň posoudí, zda 
provedením záměru nedojde k takové změně 
fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění 
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu 
útvaru podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení 
záměru může vést ke zhoršení stavu nebo 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu útvaru podzemní vody, upozorní 
žadatele, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není 
možné záměr povolit ani provést a že bez této výjimky 
nelze souhlas podle odstavce 1 vydat. 

32000L0060 čl. 4 bod 7. 
 
 
 
 

7. Členské státy neporuší tuto 
směrnici, pokud: 
— nedosažení dobrého stavu 
podzemních vod, dobrého 
ekologického stavu nebo případně 
dobrého ekologického potenciálu 
nebo neúspěch při předcházení 
zhoršování stavu útvaru povrchové 
nebo podzemní vody jsou důsledkem 
nových změn fyzikálních poměrů v 
útvaru povrchové vody nebo změn 
hladin útvarů podzemních vod, nebo 
— neúspěch při zamezení zhoršování 
stavu útvaru povrchové vody z velmi 
dobrého na dobrý je důsledkem 
nových trvalých činností, které 
souvisejí s lidským rozvojem, a 
jsou-li splněny všechny následující 
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§ 23a odst. 
8 

Zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru 
povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu útvaru podzemní vody podle odstavce 7 
je možné pouze na základě výjimky, kterou udělí 
vodoprávní úřad na základě žádosti při současném 
splnění těchto podmínek:  
 
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení 
nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru,  
  
b) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z 
nadřazeného veřejného zájmu nebo pokud jsou 
přínosy pro životní prostředí a společnost při 
dosahování cílů podle odstavce 1 převáženy přínosy 
nových změn pro lidské zdraví, udržení ochrany 
obyvatel nebo udržitelný rozvoj a  
  
c) 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. 

podmínky: 
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 a/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. § 23a odst. 

9 
Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr 
vedoucí ke zhoršení stavu nebo ekologického 
potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru 
podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu 
nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru 
povrchových vod nebo dobrého stavu útvaru 
podzemních vod povolit ani provést. 

§ 23a odst. 
10 

Důvody pro udělení výjimky podle odstavce 8 musí být 
uvedeny a vysvětleny v platném plánu povodí podle § 
24 nebo jeho nejbližší aktualizaci.  

§ 54 odst. 4 Správci povodí v rámci své činnosti podávají podněty, 
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návrhy a vyjádření vodoprávním úřadům a jiným 
správním úřadům z hlediska zájmů daných příslušnými 
plány v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů 
sledovaných zákonem, zejména ve věcech ochrany 
vodních poměrů, ochrany vod, hospodárného 
využívání vodních zdrojů, minimálních zůstatkových 
průtoků vodních toků, minimálních hladin podzemních 
vod a při přechodném nedostatku vody. Dále poskytují 
stanoviska správců povodí zejména pro vydání 
povolení k nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 písm. a) až 
c)], včetně posouzení návrhů hodnot emisních limitů z 
hlediska souladu s § 38 odst. 10, pro vydání povolení k 
některým vybraným činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) 
až c)], pro vydání stavebního povolení k vodním dílům 
(§ 15), k ohlášení vodních děl (§ 15a), pro udělení 
souhlasu (§ 17), závazného stanoviska (§ 104 odst. 9) 
a výjimky podle § 23a odst. 8, a to včetně posouzení 
možnosti zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu 
záměrem dotčeného vodního útvaru či nemožnosti 
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru (§ 23a 
odst. 7), a míry povodňového nebezpečí a 
povodňového ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)] a pro 
vydání vyjádření (§ 18), ve kterých posuzují soulad 
záměrů umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu, 
zařízení nebo provádět jiné činnosti s výše uvedenými 
zájmy, pokud by takové záměry mohly ovlivnit vodní 
poměry, energetický potenciál, popřípadě jakost nebo 
množství povrchových nebo podzemních vod.  
  

§ 104 odst. 
9 

Ve správních řízeních vedených podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě a dále při postupu podle stavebního zákona při 
umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb 
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lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na 
základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, 
pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona. 
Závazné stanovisko podle tohoto ustanovení se 
vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 
17. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí 
možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu 
útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní 
vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo 
dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové 
vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. 
Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke 
zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru 
povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu útvaru podzemní vody, upozorní 
žadatele, že bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8 
není možné záměr povolit ani provést a že bez této 
výjimky nelze vydat kladné závazné stanovisko. 
Vodoprávní úřad je vázán svým předchozím závazným 
stanoviskem. Navazující závazná stanoviska mohou 
vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na 
základě nově zjištěných a doložených skutečností, 
které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní 
závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností 
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené 
dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný 
úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, 
jinak se k nim nepřihlíží. 

§ 115 odst. 
21  
 

Ve správních řízeních vedených podle § 8 odst. 1 
písm. a) bodů 1, 2, 3 a 5, § 8 odst. 1 písm. b) bodů 1, 3 
a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f) a podle § 15 odst. 
1 posuzuje vodoprávní úřad možnost zhoršení stavu 
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nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody 
nebo stavu útvaru podzemní vody nebo nemožnost 
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického 
potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu 
útvaru podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení 
záměru může vést ke zhoršení stavu nebo 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo 
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 
dobrého stavu útvaru podzemní vody, řízení přeruší a 
upozorní žadatele, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 
není možné záměr povolit ani provést. 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32000L0060 SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 
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