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ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Základním cílem předkládané novely vyhlášky č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů 

povrchových vod je úprava stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy doposud nebyly vodní 

útvary povrchových vod legislativně ukotveny. Z tohoto důvodu se do vyhlášky vkládá 

nová příloha č. 2 „Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných 

útvarů povrchových vod“. Tato příloha obsahuje seznam všech vodních útvarů 

povrchových vod, jejich název, jednoznačný identifikační kód, kategorie a 

hydromorfologický charakter. V souvislosti s přípravou 3. plánů dílčích povodí byly některé 

z útvarů povrchových vod převymezeny (dle „Aktualizované metodiky určení silně 

ovlivněných vodních útvarů" z roku 2019, kterou byla aktualizována "Metodika určení silně 

ovlivněných vodních útvarů" z roku 2013, obě zpracované OOV MŽP), byl zpřesněn 

název a označení útvarů povrchových vod včetně označení hydromorfologického 

charakteru vodních útvarů. Předkládaný návrh dále upřesňuje a detailněji specifikuje 

popisné charakteristiky kategorie „řeka“ a kategorie „jezero“. S takto upravenými 

popisnými charakteristikami se pracuje i v připravovaných plánech povodí pro 3. 

plánovací cyklus (na období 2022 – 2027).   

Od hodnocení stavu vodních útvarů se odvíjejí další činnosti až po navrhování a realizaci 

opatření vedoucích k dosažení cílového stavu vod požadovaného Rámcovou směrnicí pro 

vodní politiku. Výše uvedená upřesnění včetně zezávaznění seznamu útvarů povrchových 

vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod umožňují upřesnění 

hodnocení stavu útvarů povrchových vod a tím i navrhování cílených a efektivních 

opatření.  

Výše uvedený metodický postup vymezení útvarů povrchových vod se promítá do 

připravovaných plánů povodí pro 3. plánovací cyklus (na období 2022 – 2027), které jsou 

zpracovávány na základě požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice pro vodní politiku). Útvary povrchových vod byly 

poprvé vymezeny v rámci prvního plánovacího období 2009 – 2015 a jsou 

administrativními jednotkami, které umožňují popis stavu vodního prostředí (hodnocení 

stavu), což představuje základní analýzu požadovanou Rámcovou směrnicí pro vodní 

politiku a porovnání hodnocení stavu s environmentálními cíli Rámcové směrnice pro 

vodní politiku.  
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B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Navržené znění je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). Návrh je v souladu se zákonným zmocněním 

uvedeným v § 21 odst. 3 vodního zákona (část tohoto zmocnění umožňuje vyhláškou 

vymezit vodní útvary).  

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Návrh je v souladu s předpisy Evropské unie a požadavky vyplývající ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Předložený návrh vyhlášky není v 

rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani s obecnými zásadami práva 

Evropské unie.  

D  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Za účelem uvedení pojmu „vodní tok“ do souladu s terminologií vodního zákona se v § 2 

písmeno c) navrhuje legislativně-technická úprava. Termín „umělé jezero“ v § 2 písmeno 

c) se blíže specifikuje tak, aby byly podchyceny všechny útvary stojatých povrchových 

vod, spadající do kategorie „jezero“. Vymezení útvarů povrchových vod se v současné 

právní úpravě z hlediska lokalizace omezuje na vymezení „nad sítí vodních toků“. To bylo 

v § 3 odst. 1 upřesněno a lépe definováno. Popisné charakteristiky kategorie „řeka“ a 

kategorie „jezero“ neodpovídají popisným charakteristikám používaným v připravovaných 

plánech povodí pro 3. plánovací cyklus (na období 2022 – 2027). Z tohoto důvodu je 

třeba stávající přílohu vyhlášky „Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod“ 

(tabulku č. 1 - Popisné charakteristiky kategorie řeka a tabulku č. 2 - Popisné 

charakteristiky kategorie jezero) do souladu s připravovanými plány povodí (§ 3 odst. 2). 

V případě popisných charakteristik kategorie „řeka“ dochází pouze k vyjmutí 

charakteristiky „velikost povodí v km2“, protože v ČR nevstupuje do určení typů útvarů 

povrchových vod kategorie „řeka“ (je použit řád toku metodou podle Strahlera). Ostatní 

charakteristiky zůstávají beze změny. V případě popisných charakteristik kategorie 

„jezero“ dochází k podstatné změně popisných charakteristik, které tuto kategorii útvarů 

povrchových vod charakterizují z hlediska účelu hodnocení stavu vod přesněji. 

Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových 

vod, jejich název, jednoznačný identifikační kód, kategorie a hydromorfologický charakter 

není v tuto chvíli nikde uveden. Zásadním důvodem pro novelu vyhlášky bylo přiložení 

tohoto seznamu a jeho legislativní ukotvení. V souvislosti s přípravou 3. plánů povodí 

bylo podle aktualizovaných metodických postupů správci dílčích povodí určení 

hydromorfologického charakteru útvarů povrchových vod přehodnoceno. Tímto mohl být 
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do novely vyhlášky č. 49/2011 Sb. zapracován seznam jednotlivých útvarů povrchových 

vod, kde název útvaru přesně specifikuje páteřní tok nebo jeho úsek, kód, oblast povodí, 

kategorii a hydromorfologický charakter. Jejich seznam je uveden v nové Příloze č. 2 

k vyhlášce (§ 3 odst. 3).  

V souladu s úpravou příloh došlo i ke změnám paragrafového znění vyhlášky. Další 

změny jsou výlučně legislativně-technické povahy.  

 

E    Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 

       Navrhovaná právní úprava nemá žádné negativní hospodářské a finanční dopady na 

státní a ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí.  Předkládaný návrh 

nemá žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Nepředpokládá se negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. Návrh má pozitivní 

dopad na životní prostředí, neboť stanoví vymezení útvarů povrchových vod pro účely 

zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí.  

  

 Podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 s 

vyznačenou povinností zpracování RIA, schváleného ministryní spravedlnosti 

a předsedkyní Legislativní rady vlády, není nutné k tomuto návrhu vyhlášky předkládat 

hodnocení RIA. 

 

F   Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  

Nepředpokládají se žádné dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen.   

 

G  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh se nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a nemá tedy do této oblasti 

žádné dopady. 
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H   Zhodnocení korupčních rizik 

     Navrhovaná právní úprava nepřináší žádný nárůst korupčních rizik.  

 

I   Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

    Návrh nemá žádné dopady na  bezpečnost a obranu státu. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 K bodu č. 1 [§ 2 písm. c)] 

Navrhuje se legislativně-technická úprava za účelem uvedení pojmu „vodní tok“ do souladu 

s terminologií vodního zákona. Termín „umělé jezero“ se blíže specifikuje příkladmým 

výčtem tak, aby termín byl provázán s důlními vodami.  

 

K bodu č. 2 (§ 3 odst. 1) 

Navrhuje se za slova „sítí vodních toků“ vložit text „nebo nad jiným soustředěním povrchové 

vody v určitém prostředí“. Text nyní zahrnuje i umělé a silně ovlivněné útvary, které nemusí 

být navázány na síť vodních toků. 

 

K bodům č. 3 a 4 (§ 3 odst. 2 a § 4 odst. 2) 

Dosavadní příloha se označuje jako Příloha č. 1.  

 

K bodu č. 5 (§ 5) 

Doplňuje se nová Příloha č. 2 obsahující seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a 

silně ovlivněných útvarů povrchových vod.  

 

K bodu č. 6 (Příloze č. 1) 

Dochází ke změně způsobu vymezení útvarů povrchových vod. Příloha č. 1 vyhlášky 

„Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod“ (tabulka č. 1 - Popisné charakteristiky 

kategorie řeka a tabulka č. 2 - Popisné charakteristiky kategorie jezero) detailně popisuje 

určení kódu typu útvaru povrchových vod na základě popisných charakteristik. V případě 

popisných charakteristik kategorie „řeka“ (tabulka č. 1 přílohy č. 1) novelou dochází k redukci 

pěti charakteristik na čtyři – byla vyjmuta charakteristika „velikost povodí v km2“ “, protože 

v ČR nevstupuje do určení typů útvarů povrchových vod kategorie „řeka“ (je použit řád toku 
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metodou podle Strahlera).  Ostatní čtyři charakteristiky zůstávají beze změny. V případě 

popisných charakteristik kategorie „jezero“ (tabulka č. 2 přílohy č. 1) došlo k podstatné 

změně popisných charakteristik, které byly navýšeny z pěti na osm.  Jedná se o doplnění 

popisné charakteristiky „doba zdržení“, popisná charakteristika „hloubka v m“ byla rozdělena 

na hloubku maximální a průměrnou a charakteristika „úmoří“ byla nahrazena zeměpisnou 

šířkou a zeměpisnou délkou. Použití původní typologie pro hodnocení ekologického 

potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero nevede k 

vhodnému rozdělení nádrží, zejména u klasifikace podle nadmořské výšky, a kromě toho v 

této typologii není zahrnut žádný ukazatel pro průtočnost, která je klíčovou veličinou pro 

hodnocení nádržové ekologie. Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu jezer byla 

zpracována Akademií věd ČR, v.v.i., v roce 2014 a je platná pro hodnocení v 3. plánovacím 

cyklu. Nové charakteristiky tuto kategorii útvarů povrchových vod charakterizují z hlediska 

účelu hodnocení stavu vod přesněji.   

 

K bodu č. 7 (Příloze č. 2)  

Nově se jako základní účel novely vyhlášky doplňuje Příloha č. 2 obsahující Seznam útvarů 

povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod. V souvislosti 

s přípravou 3. plánů povodí bylo podle aktualizovaných metodických postupů správci dílčích 

povodí určení hydromorfologického charakteru některých útvarů povrchových vod 

přehodnoceno. Do novely vyhlášky č. 49/2011 Sb. mohl být zapracován seznam jednotlivých 

útvarů povrchových vod, kde název útvaru přesně specifikuje páteřní tok nebo jeho úsek, 

kód, oblast povodí, kategorii a hydromorfologický charakter.  

 

K čl. II (Účinnost) 

V souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 399/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv se účinnost návrhu vyhlášky navrhuje ke dni 1. března 2021. Novela vyhlášky 

upřesňuje a detailněji specifikuje popisné charakteristiky kategorie „řeka“ a kategorie „jezero“ 

a zezávazňuje seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů 

povrchových vod. Tyto skutečnosti se promítají do připravovaných plánů povodí pro 3. 

plánovací cyklus (na období 2022 – 2027), které jsou zpracovávány na základě požadavků 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice pro vodní 

politiku) transponovaných do českého právního řádu vodním zákonem.  

Návrhy výše uvedených národních plánů povodí a plánů dílčích povodí budou zveřejněny k 

připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců. Připomínkové období skončí nejpozději dne 22. 

června 2021. Z tohoto důvodu je více než žádoucí stanovit účinnost vyhlášky ještě před 

vypršením lhůty k připomínkám veřejnosti. Odchylné stanovení data účinnosti je naléhavým 

obecným zájmem ve zvlášť výjimečném případě ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 399/1999 

Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.  
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