
III.  

 

ODŮVODNĚNÍ  

 

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.471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu 

nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. reaguje na aktuálně Parlamentem 

projednávanou novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 556, senátní tisk č. 318).  

 

Návrhem novely zákona se upřesňují postupy při provádění technickobezpečnostního dohledu 

a při vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl I. až III. kategorie. 

Nově se stanoví vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl 

IV. kategorie. 

 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh vyhlášky vychází z dosavadního zákonného zmocnění obsaženého ve vodním zákoně. 

V dané souvislosti je však nutné uvést, že v průběhu projednávání aktuální novely vodního 

zákona (sněmovní tisk 556) bylo s ohledem na rozsah nezbytné úpravy dohodnuto a Ministerstvu 

zemědělství usnesením vlády ze dne 8. července 2019 č. 481 uloženo připravit a vládě předložit 

do 30. června 2021 další novelu vodního zákona, jejímž prostřednictvím bude doplněn vodní 

zákon tak, že oblasti upravené vyhláškou budou přesunuty do zákona a prováděcí vyhláška bude 

upravovat pouze nezbytné podrobnosti. 

 

 

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 

 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 

Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 471/2001 Sb. nesouvisí s žádnými právními akty Evropské 

unie. Oblast navrhované právní úpravy není právem Evropské unie dotčena. 

 

Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 

a zákazem diskriminace). 
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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. 

 

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 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  

a žen. 

 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Návrh vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani 

nemění způsob nakládání s nimi. 

 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi  

ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 

úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.  

 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 

dopady. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K bodu 1 

(§ 1) 

 

V ustanovení § 1 se doplňuje předmět úpravy vyhlášky v souvislosti se změnami provedenými 

sněmovním tiskem č. 556. 

 

K bodu 2 

(§ 2 písm. b) 

 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. 

 

K bodu 3 

(§ 2 písm. c) 

 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. 

 

K bodu 4 

(§ 2 písm. d) 

 

Legislativně technická úprava pojmu „stavba“ vhodnějším pojmem z hlediska odborné 

terminologie. 

 

K bodu 5 

(§ 2 písm. e) 

 

Legislativně technické upřesnění původního pojmu. 

 

K bodu 6 

(§ 2 písm. f) 

 

Legislativně technická úprava pojmu „stavba“ vhodnějším pojmem z hlediska odborné 

terminologie. 

 

K bodu 7 

(§ 2 písm. i) 

 

Legislativně technická úprava z důvodu změny pořadí odstavců v § 61 vodního zákona, 

způsobené sněmovním tiskem č. 556. 

 

 

K bodu 8 

(§ 3) 

 

Zrušení § 3 z důvodu přesunutí vymezení vodních děl podléhajících dohledu do vodního 

zákona sněmovním tiskem č. 556. 
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K bodu 9 

(§ 4 odst. 5) 

 

Legislativně technická úprava pojmů vhodnějšími pojmy z hlediska odborné terminologie.  

Doplňuje se také obsah posudku pro zařazení vodního díla do kategorie.  

 

K bodu 10 

(§ 4 odst. 6) 

 

Zavedení pojmu změna dokončené stavby vodního díla namísto původní změny vodního díla 

po jeho dokončení. 

 

K bodu 11 

(§ 5 odst. 1) 

 

Doplnění nového písmene, které definuje, že rozsah a četnost provádění dohledu se řídí také 

technickým stavem vodního díla. 

  

K bodu 12 

(§ 5 odst. 2)  

 

Změna formulace textu v odstavci 2 v návaznosti na zavedení pojmu rozsah měření dohledu 

namísto projektu měření (viz níže). Zavedení pojmů výstavby a změny dokončené stavby 

vodního díla. 

 

K bodu 13 

(§ 5 odst. 3)  

 

Zavedení pojmů výstavby a změny dokončené stavby vodního díla. 

 

K bodu 14 

(§ 5 odst. 5)  

 

Zavedení pojmů výstavby a změny dokončené stavby vodního díla. Zavedení povinnosti 

sledování a záznamu vodní hladiny při obchůzkách v rámci dohledu nad vodními díly 

IV. kategorie. Změna formulace původní věty s odkazem na přílohu č. 2, aby bylo zřejmé, že 

měření veličin dohledu dle přílohy č. 2, se u vodních děl IV. kategorie uplatní pouze v případě 

výskytu neobvyklých jevů nebo skutečností. 

 

K bodu 15 

(§ 5 odst. 6)  

 

Doplnění hrázového systému a zahrnutí odstavce 6 také na rekultivace odkališť, u nichž 

dochází k postupnému zvyšování zatížení hrázového systému. 
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K bodu 16 

(§ 6) 

 

Změna nadpisu v souvislosti s nahrazením původního názvu „Projekt měření a jeho rozsah“ 

názvem „Zpracování rozsahu měření dohledu“. 

 

K bodu 17 

(§ 6 odst. 1) 

 

Změny v souvislosti s nahrazením původního názvu „Projekt měření a jeho rozsah“ názvem 

„Zpracování rozsahu měření dohledu“. Doplnění ustanovení o osobu, která rozsah měření 

dohledu zpracovává a v jaké fázi. 

 

K bodu 18 

(§ 6 odst. 2) 

 

Změny v souvislosti s nahrazením původního názvu „Projekt měření a jeho rozsah“ názvem 

„Zpracování rozsahu měření dohledu“. Doplnění nových písmen a) a b), které doplňují obsah 

rozsahu měření dohledu.  

 

K bodům 19 až 22 

(§ 6 odst. 2 písm. c), d), g) a j) a § 10 odst. 1) 

 

Legislativně technická úprava pojmů vhodnějšími pojmy z hlediska odborné terminologie. 

 

K bodu 23 

(§ 7 odst. 1) 

 

Doplnění účelu programu dohledu. 

 

K bodu 24 

[§ 7 odst. 2 písm. a)] 

 

Doplnění fyzických osob odpovědných za dohled.  

Změna odkazu na příslušný § vodního zákona v návaznosti na novelu vodního zákona. 

 

K bodu 25 

[§ 7 odst. 2 písm. l)] 

 

Úprava ustanovení tak, aby lépe vystihovalo příčiny zvláštní povodně. 

 

K bodu 26 

(§ 8 odst. 3) 

 

Legislativně technická úprava. 
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K bodu 27 

(§ 10 odst. 2) 

 

Legislativně technická úprava pojmu „stavba“ vhodnějším pojmem z hlediska odborné 

terminologie. Zavedení pojmu trvalého provozu. 

 

K bodu 28 

(§ 11 odst. 1) 

 

Legislativně technická úprava z důvodu změny pořadí odstavců v § 62 vodního zákona, 

způsobené sněmovním tiskem č. 556. 

 

K bodu 29 

(§ 12a a § 12b) 

  

Nový § 12a, který definuje požadavky na uchazeče o udělení pověření k dohledu.  

 

Vložení nového § 12b z důvodu povinnosti stanovené sněmovním tiskem č. 556, uložené 

pověřeným osobám a vodoprávním úřadům, a to povinnosti vést evidenci 

technickobezpečnostního dohledu vybraných údajů o vodních dílech a o výkonu 

technickobezpečnostního dohledu. 

 

K bodu 30 

(Příloha č. 2) 

 

Legislativně technická úprava související s vložením posledním věty do § 5 odst. 5.  

 

K bodu 31 

[Příloha č. 3 bod 1 písm. a)] 

 

Legislativně technická úprava pojmu „stavba“ vhodnějším pojmem z hlediska odborné 

terminologie. 

 

K bodu 32 

[Příloha č. 3 bod 4 písm. d)] 

 

Úprava dosavadního znění písmene d). 

 

K bodu 33 

[Příloha č. 3 bod 5 písm. a)] 

 

Doplnění obsahu souhrnné etapové zprávy o dohledu o předchozí souhrnné etapové zprávy. 

 

K bodu 34 

[Příloha č. 3 bod 5 písm. g)] 

 

Legislativně technická úprava. 
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K bodu 35 

(Příloha 4) 

 

Legislativně technická úprava nadpisu přílohy. 

 

K bodům 36 až 38 

[Příloha 4 bod 3 písm. b), c) a d)] 

 

Dochází ke zpřesnění údajů o správě a obsluze vodního díla. 

 

K bodům 39 a 40 

[Příloha 4 bod 8 písm. b) a c)] 

 

Dochází ke zpřesnění náležitostí zápisu z prohlídky, a to výsledku prohlídky určeného vodního 

díla. 

 

K bodu 41 

(Příloha č. 5) 

 

Nová příloha definuje rozsah povinných údajů vedených a předávaných v evidenci dohledu. 

 

K Čl. II – Přechodná ustanovení 

 

V přechodných ustanoveních je stanovena doba, kterou mají pověřené osoby a vodoprávní 

úřady na předání údajů z evidence technickobezpečnostního dohledu, kterou vedou podle 

vodního zákona.  

 

K Čl. III - Účinnost 
 
Navržená účinnost je v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, 
ve znění zákona č. 277/2019 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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