
Vložte římské číslo dle čísla na obálce 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 2.10.2020, s termínem dodání 
stanovisek do 23.10.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo zemědělství 
 

1) K čl. I, bodu 5. návrhu (§ 4 odst. 1) 
 
Žádáme zachovat původní znění, odpovídající 
Rámcové směrnici o vodách. 
 
Odůvodnění: 
Původní znění je v souladu s textem čl. 4 odst. 3 
Rámcové směrnice o vodách. Striktní výklad 
navrhované změny textu by znamenal, že  
při jakémkoliv ovlivnění morfologie toku kvůli užívání 
vody nebo pozemků kolem toku (body 1 - 5 v § 4 
odst. 1 písm. a) vyhlášky) dojde k vymezení útvaru 
jako umělý nebo silně ovlivněný. Počet takových 
útvarů by se neúměrně zvýšil a bylo by znemožněno 
dosažení dobrého stavu vodních útvarů (postačil by 
dobrý potenciál). 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 2) K čl. I, bodu 7. (Příloha č. 1) 
 
Do tabulky č. 2 (Popisné charakteristiky kategorie 
jezero) žádáme doplnit 
- definici a výpočet průměrné hloubky vody a  

Vysvětleno 
Tabulka č. 2 přílohy č. 1 novely vyhlášky je uvedena v 
kapitole 3 „Typologie vodních útvarů“ certifikované 
„Metodiky pro hodnocení ekologického potenciálu silně 
ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero“, 
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- definici a výpočet doby zdržení v letech (TRT). 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

zpracované Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. v roce 
2014;  uvedené popisné charakteristiky jsou v této kapitole 
3 definovány (průměrná hloubka vypočítaná jako poměr 
objemu a plochy (vždy ke kótě zásobního objemu) a doba 
zdržení vody vypočítaná ze zásobního objemu nádrže a 
dlouhodobého průměrného průtoku na přítocích (Qa)). 
Pokud bude potřeba definice upřesnit nebo doplnit, je 
účelné to provést ve spolupráci se všemi státními podniky 
Povodí, např. v rámci případné aktualizace této metodiky.  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 3) K čl. I, bodu 8. (Příloha č. 2) 
 
V Seznamu útvarů povrchových vod včetně umělých 
a silně ovlivněných útvarů povrchových vod žádáme 
provést následující úpravy: 
 
U vodního útvaru DYJ_0550 žádáme uvedený název 
„Okrouhlý p.  
od pramene po vzdutí nádrže Boskovice“ upravit na 
nezkrácený název „Okrouhlý potok od pramene po 
vzdutí nádrže Boskovice“. 
 
U vodního útvaru HOD_0290 žádáme uvedený název 
„Opava od Opavice po Pilšťský potok včetně“ opravit 
na správný „Opava od Opavice po Plšťský potok 
včetně“ a HOD_0300 „Opava od toku Pilšťský potok 
po tok Moravice“ na správný „Opava od toku Plšťský 
potok po tok Moravice“. 
 
U vodního útvaru MOV_0320 žádáme uvedený název 
„Třebůvka  
od pramene po tok Kunčinský potok“ upravit na kratší 
název „Třebůvka  
od pramene po Kunčinský potok“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBWJD5CZY)



Stránka 3 (celkem 7) 

 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K bodu 2  
Doporučujeme na konci novelizačního bodu 2 doplnit 
tečku. 
 

Akceptováno 

 K bodu 7 
Doporučujeme slovo ,,Příloha“ nahradil slovem 
,,příloha“ a v označení přílohy slova ,,Příloha č. 1“ 
nahradit slovy ,,Příloha č. 1 k  vyhlášce                                 
č. 49/2011 Sb.“. 
 

Akceptováno 

 K bodu 8 
Doporučujeme slovo ,,Přílohu“ nahradit slovem 
,,přílohu“, slovo ,,Příloha“ nahradit slovem ,,příloha“ a 
na konci novelizačního bodu doplnit uvozovky nahoře 
a tečku. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
Připomínka k čl. I bodu 3 (§ 3 odst. 2) : Čl. 58 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády stanovuje, že doplňuje-
li se nová věta nebo její část či jednotlivé slovo na 
začátek nebo uvnitř textu paragrafu, vyjádří se to 
slovy „se vkládá“ a zároveň tento čl. stanoví, že 
nahrazuje-li se text neobsahující slovo nebo slova, 
použije se formulace „se text „…“ nahrazuje textem 
„…“. V souladu s uvedeným pravidlem navrhujeme 
změnit bod 3 vyhlášky takto „V § 3 odst. 2 se za slova 
„v příloze“ vkládá text „č. 1“. 
 
 
 

Akceptováno 

Připomínka k čl. I bodu 6 (§ 4 odst. 2): Čl. 58 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády stanovuje, že doplňuje-
li se nová věta nebo její část či jednotlivé slovo na 
začátek nebo uvnitř textu paragrafu, vyjádří se to 
slovy „se vkládá“ a zároveň tento čl. stanoví, že 

Akceptováno 
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nahrazuje-li se text neobsahující slovo nebo slova, 
použije se formulace „se text „…“ nahrazuje textem 
„…“. V souladu s uvedeným pravidlem navrhujeme 
změnit bod 6 vyhlášky takto „ V § 4 odst. 2 se za 
slova „ v příloze“ vkládá text „č. 1“. 

 
Připomínka k čl. I bodu 7 a 8: Doporučujeme 
sjednotit označení příloh. V bodě 7 je příloha 
označena jako „Příloha č. 1“ a v bodě 8 je příloha 
označena jako „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2011 
Sb.“ Bylo by vhodné označit přílohu v bodě 7 jako 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.“. 
 

 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
 
 
 

K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 2:  
S ohledem na čl. 58 odst. 5 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v novelizační větě slova „doplňují slova“ nahradit 
slovy „vkládá text“.  

 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodu 6. 

 
 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 3: 
S ohledem na název a obsah přílohy č. 2 

doporučujeme v navrhovaném ustanovení 
specifikovat, že je v této příloze uveden seznam 
útvarů povrchových vod „včetně umělých a silně 
ovlivněných útvarů povrchových vod“. 
 

Akceptováno  
 
Souhlasíme s úpravou znění textu v § 3 odstavec 3 
s ohledem na název přílohy č. 2. 
Současně ale uvádíme, že umístění odkazu na přílohu č. 
2 novely vyhlášky v odstavci 3 v § 3 je v paragrafovém 
znění vyhlášky logické, ale ne úplně ideální. Navrhujeme 
vyřešit tak, že se znění § 3 odstavce 3 stane samostatným 
§ 5 s tímto zněním: „Seznam útvarů povrchových vod 
včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových 
vod je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.“  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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 K čl. I bodům 7 a 8 – k přílohám č. 1 a 2:  
 Upozorňujeme, že příloha se v textu uvádí 
s malým počátečním písmenem (viz například čl. 45 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády), doporučujeme 
proto znění novelizačních vět v bodech 7 a 8 v tomto 
směru upravit. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 7 – k příloze č. 1:  
1. V novelizační větě navrhujeme tečku za slovy 

„Příloha č. 1“ vypustit pro nadbytečnost. 
2. Označení přílohy č. 1 doporučujeme uvést do 

souladu s čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. 

 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 8 – k příloze č. 2:  
 S ohledem na čl. 35 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme název přílohy č. 2 uvést 
uprostřed řádku. 
 
 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

1. K novelizačnímu bodu 3 - V souladu s čl. 58 
odst. 5 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme uvést text uvedeného 
novelizačního bodu v následujícím znění:               
„3. V § 3 odst. 2 se za slova „v příloze“ 
vkládá text „č. 1“.“     
Podobně doporučujeme upravit též text 
novelizačního bodu 6. 
 

2. K novelizačnímu bodu 7 - V souladu s čl. 59 
odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v textu uvedeného 
novelizačního bodu nahradit slovo „Příloha“ 
slovem „příloha“. Dále doporučujeme upravit 
označení přílohy č. 1 v souladu s čl. 29 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády následovně: 
„Příloha č. 1 k vyhlášce…“. 

Akceptováno 
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3. K novelizačnímu bodu 8 - Kromě nadpisu 

přílohy doporučujeme neuvádět tučně 
označení přílohy č. 2 a text v samotné příloze.   

ÚVČR – VÚV 
 

Zásadní připomínka: 
 

1. Žádáme srozumitelně a jednoznačně vysvětlit, 
proč je potřebná tato novela vyhlášky, která v 
příloze č. 2 vyjmenovává útvary povrchových 
vod. Co to bude fakticky znamenat (např. 
s ohledem na využití EU fondů)? 

Zdůvodnění: 

Není zřejmé, proč je třeba, aby útvary 
povrchových vod byly vyjmenovány 
v podzákonné normě, když tomu tak dosud 
nebylo. Tedy pokud by vznikly další útvary, 
musí být vyhláška novelizována. Pokud 
k tomuto není zvláště závažný důvod, 
znamenalo by to „zaplevelení“ legislativy a 
zbytečnou administrativní zátěž. Žádáme 
vysvětlit, případně upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 
Útvar povrchové vody je v souladu s Rámcovou směrnicí 
2000/60/ES významným prvkem povrchové vody, na který 
se vyhodnocuje stav povrchové vody a k němuž se 
vztahují cíle ochrany vod (některé z nich jsou specifické 
pro skupiny útvarů (např. limity všeobecných fyzikálně-
chemických ukazatelů). Na základě cílů ochrany vod je 
možno požadovat pro konkrétní útvary přísnější podmínky 
užívání vod. Útvar povrchové vody včetně jeho 
hydromorfologického charakteru se v rámci šestiletého 
plánovacího období nesmí změnit. K významnému 
převymezení útvarů povrchových vod došlo mezi 1. a 2. 
plánovacím obdobím a je nanejvýš žádoucí, aby se již 
útvary povrchových vod neměnily. Pokud by změna u 
některých útvarů povrchových vod v budoucnu byla nutná 
(předpokládáme max. v řádu jednotek), bylo by to 
v horizontu delšího časového období. Stejným způsobem 
jsou v legislativě řešeny i útvary podzemních vod 
(vyhláškou č. 5/2011 Sb., Příloha č. 6). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Jihomoravský kraj 
 

Zásadní připomínka č. 1: 
Nově navržená příloha č. 2, která obsahuje seznam 
útvarů povrchových vod včetně umělých a silně 
ovlivněných útvarů povrchových vod by vůbec neměla 
být součástí vyhlášky, protože útvar může být 
přehodnocen, překlasifikován a stačí, když bude 
uveden pouze v plánech, tak jak to bývalo 
v předchozích obdobích a nebude to figurovat ve 
vyhlášce. 
 
Vyhláška by tedy měla končit přílohou č. 1 a není 
nutné vyhláškou stanovovat seznam útvarů, který se 

Vysvětleno 
Útvar povrchové vody je v souladu s Rámcovou směrnicí 
2000/60/ES významným prvkem povrchové vody, na který 
se vyhodnocuje stav povrchové vody. Pro silně ovlivněné 
a umělé útvary platí jiné postupy hodnocení a limity 
ochrany vod. Útvar povrchové vody včetně jeho 
hydromorfologického charakteru se v rámci šestiletého 
plánovacího období nesmí změnit. K významnému 
převymezení útvarů povrchových vod došlo mezi 1. a 2. 
plánovacím obdobím a je nanejvýš žádoucí, aby se již 
útvary povrchových vod neměnily. Pokud by změna u 
některých útvarů povrchových vod v budoucnu byla nutná 
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může měnit ve svých parametrech  (např. vlivem 
změny metodik). Pak se může stát, že nebude ve 
vzájemném souladu vyhláška s plány, které se 
zpracovávají a mají svůj vývoj. Seznam útvarů musí 
vyjít z plánů, a to včetně klasifikace. 
 

(předpokládáme max. v řádu jednotek), bylo by to 
v horizontu delšího časového období.  Stejným způsobem 
jsou v legislativě řešeny i útvary podzemních vod 
(vyhláškou č. 5/2011 Sb., Příloha č. 6). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 Zásadní připomínka č. 2: 
K § 2 písm. c) vyhlášky, ve kterém se pojem „umělé 
jezero“ nahrazuje termínem „zatopený prostor po 
těžbě“, uvádíme, že je třeba užitý termín provázat s 
důlními vodami, a na možnost absence např. umělých 
tůní atd; dle našeho názoru je vhodnější užít 
obecnější termín, což termín umělé jezero mohl 
splňovat. 

Akceptováno 
Jedná se o např. útvar OHL_0825 Jezero Most. Vzhledem 
k tomu, že jde o umělý útvar povrchových vod s názvem 
„jezero“, je termín „umělé jezero“ vhodnější. 
I z hlediska Rámcové směrnice 2000/60/ES se termín   
„umělé jezero“ jeví jako vhodnější. 
Navrhujeme, aby byly podchyceny všechny útvary 
stojatých povrchových vod, spadající do kategorie 
„jezero“, v § 2 písmeno c) novely vyhlášky uvést:  
„jezerem útvar stojaté povrchové vody, například 
přirozené jezero, vodní nádrž na vodním toku, rybník a 
umělé jezero, zejména zatopený prostor po těžbě“.  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

V Praze 23. prosince 2020 

Vypracoval: JUDr. Petra Teršlová  Podpis: 
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