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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu 
povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 
do informačních systémů veřejné správy, 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 zpřesňuje vymezení rozsahu evidence pro další linie povrchových 
vod (např. vody v hlavních melioračních zařízeních, plavebních kanálech, náhonech, převody 
vody atd.). Proto je navrženo, že zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod 
zahrnuje zejména zřízení, vedení a aktualizace evidence vodních toků a ostatních vodních linií 
povrchové nebo podzemní vody, které nejsou vodními toky, a objektů na nich, hydrologických 
povodí vodních toků, hydrologických rajonů a vodních nádrží. S ohledem na tuto změnu 
vodního zákona je nutné upravit také příslušná ustanovení vyhlášky č. 252/2013 Sb., 
o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, 
ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy tak, aby 
odpovídala požadavkům stanoveným zákonem. 

 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky vychází ze zákonného zmocnění obsaženého ve vodním zákoně.  
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
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. 252/2013 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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4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 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.  
 
 

5. Zhodnocení současného stavu a 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. 
 
 
6. 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. 
 
 
7. 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.  
 
 
8. 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 písm. a)] 
 
V ustanovení § 1 se vypouští definice územní identifikace. 
 
K bodu 2 
[§ 1 písm. c)] 
 
Dochází k zpřesnění dosavadní terminologie. 
 
K bodu 3 
[§ 1 písm. d) a e)] 
 
Nově se zavádí pojem identifikace vodoprávní struktury jakožto vodní linie povrchové nebo 
podzemní vody v celé délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo 
do opuštění vymezeného prostoru za státní hranicí, včetně směru jejího toku a pojem 
identifikace hydrologické struktury jakožto vodní linie povrchové nebo podzemní vody 
hydrologického stavu vodní linie v celé délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné 
linie nebo do opuštění vymezeného prostoru za státní hranicí, včetně směru jejího toku. 
 
K bodu 4 
(§ 2) 
 
V ustanovení odstavce 1 se doplňují vodní linie, které se stejně jako vodní toky evidují formou 
liniového znázornění. Stanovuje se, že identifikaci vodoprávní struktury vodních toků 
a ostatních vodních linií určují správci povodí a státní podnik Lesy České republiky. 
 
Odstavce 2 až 4 stanoví, v jakém rozsahu se evidují vodní toky, hydrologická povodí vodních 
toků a ostatní vodní linie.  
 
V odstavcích 5 až 10 se upřesňují povinnosti správců povodí, státního podniku Lesy České 
republiky, Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v.v.i. a Českého 
hydrometeorologického ústavu při ukládání dat do informačního systému státní správy 
a rozsah ukládaných údajů při evidenci vodních toků, jejich povodí a ostatních vodních linií. 
 
K bodu 5 
(§ 3) 
 
Doplňuje se nadpis § 3 o ostatní vodní linie. 
 
K bodu 6 
(§ 3 odst. 1) 
 
V ustanovení § 3 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
místa překážky. 
 
K bodu 7  
(§ 3 odst. 2) 
 
Údaj o územní identifikaci objektu se nahrazuje údajem o polohovém určení místa objektu. 
Rozšiřuje se také rozsah údajů o evidenci staveb sloužících k pozorování stavu povrchových 
vod o vlastníka objektu, vlastníka měřící technologie, zpracovatele dat.  
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K bodu 8 
(§ 3 odst. 4) 
 
Dochází ke zpřesnění terminologie. 
 
K bodu 9  
(§ 4 odst. 1) 
 
V ustanovení § 4 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
hydrogeologického rajonu polygonem. 
 
K bodu 10 
(§ 5) 
 
Upřesňují se povinnosti správců povodí a státního podniku Lesy České republiky při evidenci 
vodních nádrží zařazených do I. až III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu 
podle § 61 odst. 5 vodního zákona. Nově se zavádí povinnost správců povodí evidovat vodní 
nádrže zařazené do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle 
§ 61 odst. 5 vodního zákona. 
 
K bodu 11 
(§ 6 odst. 1) 
 
V ustanovení § 6 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
vodního útvaru polygonem. 
 
K bodu 12 
(§ 6 odst. 2) 
 
Rozsah evidence útvarů podzemních vod se rozšiřuje o údaje o jejich polohovém určení 
polygonem. 
 
K bodu 13 
(§ 7 odst. 1) 
 
V ustanovení § 7 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci profilů sledování množství 
povrchových vod údajem o polohovém určení profilů sledování množství povrchových vod. 
 
 
K bodu 14 
(§ 8 odst. 1) 
 
V ustanovení § 8 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
místa profilu sledování. 
 
K bodu 15 
(§ 9 odst. 1) 
 
V ustanovení § 9 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení. 
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K bodu 16 
(§ 10 odst. 1) 
 
V ustanovení § 10 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení. 
 
K bodu 17 
(§ 13 odst. 1) 
 
V ustanovení § 13 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
místa odběru. Odkaz na přílohy vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu 
jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci se navrhuje uvést ve tvaru, použitém v ostatních 
ustanoveních vyhlášky. 
 
K bodu 18 
(§ 14 odst. 1) 
 
V ustanovení § 14 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
místa odběru. 
 
K bodu 19 
(§ 15 odst. 1 a § 16 odst. 1) 
 
V ustanoveních § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem 
o polohovém určení místa vypouštění. 
 
K bodu 20 
(§ 18 odst. 1) 
 
V ustanovení § 18 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
povodí polygonem. 
 
K bodu 21 
(§ 19 odst. 1) 
 
V ustanovení § 19 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
oblasti polygonem. 
 
K bodu 22 
(§ 20 odst. 1) 
 
V ustanovení § 20 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
ochranného pásma polygonem. 
 
K bodu 23 
(§ 21 odst. 1 a 2 a § 22 odst. 1 a 2) 
 
V ustanoveních § 21 odst. 1 a 2 a § 22 odst. 1 a 2 se nahrazuje údaj o územní identifikaci 
údajem o polohovém určení místa zdroje. 
 
K bodu 24 
(§ 21 odst. 3) 
 
Údaje o zdrojích povrchových vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody, zpracovává 
a do informačního systému veřejné správy ukládá nově Český hydrometeorologický ústav. 
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K bodu 25 
(§ 22 odst. 3) 
 
Údaje o zdrojích podzemních vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody, zpracovává 
a do informačního systému veřejné správy ukládá nově Český hydrometeorologický ústav 
 
K bodu 26 
(§ 23 odst. 1) 
 
V ustanovení § 23 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
citlivé oblasti polygonem. 
 
K bodu 27 
(§ 24 odst. 1) 
 
V ustanovení § 24 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
zranitelné oblasti polygonem. 
 
K bodu 28 
(§ 25 odst. 1) 
 
V ustanovení § 25 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
oblasti polygonem. 
 
K bodu 29 
(§ 26 odst. 1) 
 
V ustanovení § 26 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení linie. 
 
K bodu 30 
(§ 27) 
 
Dochází ke zpřesnění nadpisu § 27, aby odpovídal terminologii vodního zákona.  
 
K bodu 31 
(§ 27 odst. 1) 
 
V ustanovení § 27 odst. 1 se s ohledem na nadpis § 27 upravuje terminologie a nahrazuje se 
údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení linie. 
 
(§ 28 odst. 1) 
 
V ustanovení § 28 odst. 1 se nahrazuje údaj o územní identifikaci údajem o polohovém určení 
záplavového území polygonem a dochází ke zpřesnění rozsahu údajů v evidenci záplavových 
území. 
 
K bodu 32 
(§ 29 odst. 2) 
 
V ustanovení § 29 odst. 2 se mění způsob ukládání údajů podle § 21 a § 22 z průběžného 
ukládání na ukládání za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. června kalendářního roku. 
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K Čl. II - 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. 
 
Účinnost ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) bude 5 let po nabytí účinnosti novely vyhlášky. 
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