
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 46941/2020-MZE-11191, ze dne 5. 11. 2020, s termínem dodání stanovisek do 27. 11. 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 
 

Doporučující připomínky: 
 

1. Odůvodnění, bod 2.: Zhodnocení uvedené v bodu 2 

považujeme za nedostačující. Je třeba uvést konkrétní 

specifikaci a ustanovení zákona, k jehož provedení se 

návrh vztahuje, včetně zákonného zmocnění k vydání 

této vyhlášky.  

 

Akceptováno 

2. Znění vyhlášky s promítnutím navrhovaných změn: 

Upozorňujeme,  

že zde uvedený text § 2 odst. 5 neodpovídá textu 

ustanovení uvedenému v novelizačním bodě 4. 

 

Akceptováno 

3. Obecně: Doporučujeme prověřit, zda návrh nebude 
vyžadovat přechodné ustanovení (zejména pokud jde o 
změny úpravy obsažené v § 2 a § 5). 

 

Akceptováno 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

1. K čl. I, bodu 3 

 
V novelizačním bodě 3, kterým se vkládá poznámka 
pod čarou č. 19, doporučujeme sjednotit znění návrhu 
vyhlášky („19) § 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“) a znění platného znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn („19) § 56 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon).“). 

 

Akceptováno 

2. K čl. I, bodu 4 

 
Doporučujeme sjednotit znění platného znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn („Státní podnik Lesy 
zpracovává“) se zněním novelizačního bodu 4 („Lesy 
zpracovávají“). Novelizační bod 4 upravující § 4 odst. 1 
zakotvuje legislativní zkratku „Lesy“, a ačkoli by daná 
legislativní zkratka mohla být vztažena pouze pro 
spojení „Lesy České republiky“, tak z § 2 odst. 2 ve 
spojení s § 2 odst. 4 novelizovaného znění plyne, že 
daná legislativní zkratka se vztahuje na celé spojení 
„státní podnik Lesy České republiky“. Rovněž v § 2 odst. 
7 platného znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných 
změn je používána legislativní zkratka „Lesy“ pro celé 
spojení „státní podnik Lesy České republiky“. 

 

Akceptováno 

3. K čl. I, bodu 8 

 
Novelizační bod 8 doporučujeme uvést takto: 
 

„8. V § 3 odst. 4 se slova „ke kterým mají právo 
hospodaření“ nahrazují slovy „se kterými mají právo 
hospodařit“.“. 

Akceptováno 
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4. K čl. I, bodu 10 

 
V novelizačním bodě 10, v § 5 odst. 1 písm. b) a odst. 
2, doporučujeme odstranit přebytečnou mezeru mezi 
slovy „a  ke“. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

1. K návrhu vyhlášky 
K novelizačnímu bodu 4 – v § 2 odst. 3 
doporučujeme slova „identifikátoru, velikosti 
plochy“ nahradit slovy „identifikátoru a velikosti 
plochy“. 
 

Akceptováno 

2. K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Ke zvláštní části – odůvodnění jednotlivých 
ustanovení doporučujeme doplnit tak, aby ve 
smyslu čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
obsahovalo vysvětlení účelu, principu a nezbytnosti 
jednotlivých ustanovení a nepřejímalo text těchto 
ustanovení. 
 

Akceptováno 

3. K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Ke zvláštní části, čl. II – vzhledem k tomu, že část 
návrhu vyhlášky má nabýt účinnosti až za 5 let, 
považujeme za nezbytné, aby předkladatel účel 
stanovení dvojí účinnosti návrhu vyhlášky řádně 
odůvodnil. 
 

Akceptováno 

4. K platnému znění 
Upozorňujeme na nesoulad textu platného znění a 
návrhu vyhlášky (např. v § 2), doporučujeme proto 
provést kontrolu textů těchto dokumentů a jejich 
znění sjednotit. 

Akceptováno 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo vnitra 
 
 

K čl. I bodům 3 a 4 – k poznámce pod čarou č. 19 a § 2 
odst. 1: 
 
 Upozorňujeme na různé znění poznámky pod čarou 
v normativním textu  
a v přiloženém platném znění s vyznačenými změnami. 
 Obdobnou připomínku, kdy se normativní text liší od 
textu v přiloženém platném znění s vyznačenými změnami, 
pak uplatňujeme i vůči § 2 odst. 1. Doporučujeme 
předmětné materiály sjednotit. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 4 – k nadpisu: 
 
 Dáváme na zvážení vypuštění interpunkčního 
znaménka za slovem „povodí“ v nadpise ustanovení, a to 
pro jeho nadbytečnost. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 8: 
 

Z gramatického hlediska jsou slova „veřejná 
výzkumná instituce“ přístavkem, který se z obou stran 
odděluje čárkami, doporučujeme proto za slovem 
„instituce“ vložit čárku. 

Akceptováno 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
Požadujeme: 
1. § 1 písmeno c) – odstranit na začátku odstavce slovo 

geometrickým, odstranit slovo toky a nahradit je 
slovem linií a doplnit text v závorce (vodní toky a 
ostatní vodní linie). 

Vysvětleno 
 
Geometrické určení linií je základním atributem určení 
vodních linií. Odstranění slova „geometrickým“ by tedy 
změnilo význam ustanovení § 1 písm. c). 
 
Slovo „toky“ bylo novelou vyhlášky nahrazeno slovem 
„linií“. 
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Odůvodnění: Tato úprava lépe zohledňuje charakter 
vodních linií tak, jak o nich dále vyhláška hovoří.  

 

Doplnění textu v závorce (vodní toky a ostatní vodní 
linie) je nadbytečné, definice vodních linií je již 
obsažena v aktuálně schválené novele vodního 
zákona. 
 

2. § 1 písmeno d), § 2 odstavec 1, 4, 5, 6, 7  a  9 – odstranit 
spojení vodoprávní struktury a nahradit ho slovem 
správy. 

 
Odůvodnění: Slovo správa lépe vystihuje charakter 
údaje než slovo struktura, která např. má ve spojení 
s podzemními vodami úplně jiný význam a uvedené 
označení může být matoucí. Navíc vodoprávní 
struktura je nový pojem, který zatím nemá oporu 
v žádné právní normě. 

 

Vysvětleno 
 
Spojení vodoprávní struktura vystihuje charakter 
identifikace vodních linií, její vyznačení v délce od 
pramene nebo začátku po zaústění do jiné linie nebo 
do opuštění území ČR nebo do jejího přirozeného 
ukončení, a to včetně směru jejího toku. Naopak slovo 
správa by zde naznačovalo spojení se správou 
vodních toků podle vodního zákona, což by se zcela 
míjelo se smyslem tohoto ustanovení. 
 
Upraven § 1 písm. e) návrhu. 
 

3. § 1 písmeno e) – hydrologického stavu nahradit slovem 
hydrologického členění. 
 
Odůvodnění: Slovo členění je v tomto smyslu 
vhodnější, stav se může měnit a je spojen s aktuálními 
podmínkami stav sucha, ekologický stav vodního 
útvaru. 

 

Akceptováno 
 

4. § 2 odstavec 1 – nutné doplnit odkaz na zákon 
o zeměměřictví, protože se jedná o geografická data 
obdobně jako je uvedena  
v § 1 odst. c) návrhu.  

 

Vysvětleno 
 
Odkaz doplněn do odstavce 8. 
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5. § 2 odstavec 4 – doplnit do odstavce za slova směru 
toku, délce, slovo typu.  

 

Odůvodnění: Uvedení typu vodní linie je zásadní, 
vzhledem k tomu, že vodní linie jsou dle jejich definice 
různých typů (vodní toky a další vodní linie). 

 

Vysvětleno 
 
Uvedení typu je zde nadbytečné, podle § 2 odst. 4 se 
evidují pouze ostatní vodní linie, typ linie je tedy 
jednoznačně určen. 

6. § 2 odstavec 5,  6  a 7 – nahradit slovo polohovém 
určení za slovo geometrickém určení.  

 

Odůvodnění: Z povahy ustanovení vyplývá, že se jedná  
o geometrické určení ve shodě se zákonem o 
zeměměřičství. 

 

Vysvětleno 
 
Upraveno v návaznosti na připomínky ČÚZK. 

7.  § 2 odstavec 8 – doplnit na konec odstavce za slovo 
veřejné správy celý text: a předává je správci 
základní báze geografických dat České republiky 
v rozsahu stanoveném zvláštním právním 
předpisem. 

  

Odůvodnění: Požadujeme doplnit v návaznosti na 
zákon o zeměměřictví. 

Vysvětleno 
 
Pokud povinnost předávat data vyplývá ze zákona 
o zeměměřičství, je nadbytečné tuto povinnost uvádět 
ve vyhlášce. Vyhláška pouze upřesňuje povinnost 
stanovenou vodním zákonem. 

8. § 28 odstavec 1 – nahradit slova identifikačním čísle 
hydrologického povodí na slova identifikačním čísle 
vodního toku. 
 

Akceptováno jinak 
 
Evidence záplavových území byla doplněna 
o identifikační číslo vodního toku. 
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9. § 28 – doplnit odstavec 3: Evidence polohové určení 
má formu jednotné vrstvy záplavového území vzniklé 
sloučením dílčích záplavových území.  
 
Odůvodnění: Zpřesnění popisu, který vychází ze 
stávající praxe a vyhlášky č. 79/2018 Sb, o způsobu a 
rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 
záplavových území a jejich dokumentace. 

 

Akceptováno 
 
Upraveno podle návrhu připomínkového místa. 

10. Zmocnění dle § 21 odst. 2 vodního zákona uvádí, že 
vyhláška má být vydána ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí. Toto finální návrh neobsahuje, 
žádáme proto o doplnění.  
 

Vysvětleno 
 
Návrh novely vyhlášky vychází ze stávajícího platného 
znění. 

Doporučující připomínky: 
 
1. § 1 písmeno d) a e) – poznámka 19. Upravit odkaz na 

příslušný § v poznámce.  
 
Odůvodnění: V textu poznámky je uveden odkaz na § 
56 vodního zákona, který se týká staveb 
k vodohospodářským melioracím pozemků, teoreticky 
by měla být definice širší vzhledem k tomu, že vodní 
linie může zahrnovat i další vodní linie, které nejsou 
vodním tokem.  
 

Vysvětleno 
 
Linie podzemní vody jsou evidovány pouze, pokud se 
jedná o vodní toky nebo o vodohospodářské 
meliorace. 

2. § 5 odstavec 1 písmeno c) – vzhledem k tomu, že 
uvedené písmeno bude mít posunutou platnost od roku 
2026, navrhujeme obdobně jako u jiných VN zařadit 
polohovém určení hladiny maximálního nadržení 
polygonem, jakožto důležitý údaj  
o vodním díle, a to z důvodů, že v případě VD řazených 
do I – III. kategorie se jedná o významné vodní nádrže. 
Z hlediska nádrží menších, zejména IV. kategorie, které 
např. nemusejí mít vlastní katastrální vymezení, je 
tento údaj důležitý např. v rámci vyjadřovací činnosti 
v územním plánovaní či vodoprávním rozhodování.  

Vysvětleno 
 
U nádrží, evidovaných podle § 5 odst. 1, je údaj 
o polohovém určení hladiny maximálního nadržení 
uveden. Rovněž u nádrží, evidovaných podle § 5 odst. 
1 písm. c), které jsou ve vlastnictví státních podniků 
povodí, je tento údaj zpravidla uveden. 
 
Pouze u nádrží, které evidují státní podniky povodí 
podle § 5 odst. 1 písm. c) a které nejsou v jejich 
vlastnictví, se údaj o polohovém určení hladiny 
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 maximálního nadržení neuvádí. U těchto vodních 
nádrží postačí údaj o polohovém určení průsečíku osy 
hráze a osy vodního toku, údaj o hladině maximálního 
nadržení je nadbytečný. U mnoha historických vodních 
děl IV. kategorie je navíc tento údaj neznámý a jeho 
zpětné dohledávání či měření v terénu by bylo 
prakticky nemožné či proveditelné pouze 
s nepřiměřenými ekonomickými náklady. 
 

Úřad vlády-Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády - ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně Legislativní 
rady vlády 

Bez vyjádření.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez vyjádření.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

 
Bez připomínek. 

 

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez vyjádření.  

Český úřad zeměměřičský  
a katastrální 
 
 

K bodu 2 [k § 1 písm. c)] 

Navrhuji do § 1 doplnit, co se rozumí pojmem „vodní linie“.  

Odůvodnění: 

V § 1 v písm. c) je nově zaváděn pojem „vodní linie“, aniž 
by byl v právních předpisech vysvětlen jeho obsah. 
Považuji proto za vhodné, aby byl tento pojem ve vyhlášce 
zadefinován, a to např. tak, že „vodní linií se rozumí linie 
znázorňující průběh vodního toku nebo jiných vodních 

Vysvětleno 
 
Definice vodní linie je obsažena v aktuálně schválené 
novele vodního zákona. 
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útvarů a zařízení, vyjadřuje zpravidla střednici vodního toku 
případně linii hlavního průtoku vodního útvaru (potoku, 
přehrady, rybníka apod.)“. 

K bodu 2 [k § 1 písm. c)] 

Doporučuji přeformulovat písmeno c) a vložit nová 
písmena d) a e), a to v následujícím znění: 

„c) polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice 
lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice 
lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují 
polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují 
v referenčním souřadnicovém systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální, 

d)  prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje 
o výšce bodů v referenčním Výškovém systému 
baltském – po vyrovnání, 

e)  názvem jméno vodního toku, vodního útvaru nebo 
jiného objektu, které je vedeno v informačním systému 
geografického názvosloví1). 

--------------- 
1)  Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

Odůvodnění: 

Nelze říci, že geometrickým určením se rozumí i názvy. To 
je zcela nesprávné tvrzení. A dále pojmy „geometrické 
určení“, „polohové určení“ i „prostorové určení“ jsou v rámci 
vyhlášky použity nejednotně a v mnoha případech i 
nesprávně, což vede k nejistotě výkladu těchto pojmů. 
Pojem „geometrické a polohové určení“ je v právních 
předpisech použit např. ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kde však má 
svůj věcný a praktický význam. V předloženém návrhu 
vyhlášky je používání těchto pojmů matoucí. Doporučuji 
proto upravit text vyhlášky tak, že bude zrušena definice 

Akceptováno částečně 
 
Upraveno písm. c) a vloženo nové písm. d) ve znění: 
 
„c) polohovým určením souřadnice bodu nebo 
souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo 
souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, 
které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se 
určují v referenčním souřadnicovém systému 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální,  
 
d) prostorovým určením polohové určení doplněné 
o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém 
systému baltském – po vyrovnání,“.  
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pojmu „geometrické určení“ a nadále budou používány 
pouze pojmy „polohové určení“ pro případ vyjádření 
definičních prvků (bod, linie, polygon) ve 2D, tedy 
souřadnicemi Y, X, nebo „prostorové určení“ pro případ, 
kdy se předpokládá evidence v 3D, tedy souřadnicemi Y, 
X, H a dále pak tyto pojmy důsledně použít v textu celé 
vyhlášky. 
 

Nad rámec návrhu 

Navrhuji doplnit nový § 1a v následujícím znění: 

„§ 1a 

Polohové a prostorové určení 

1) Údaje o poloze a výšce se vedou v referenčním 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální a ve Výškovém systému baltském - po 

vyrovnání. Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě 

desetinná místa. Údaje o poloze a výšce se vedou včetně 

údaje o jejich přesnosti podle jiného právního předpisu2). 

2) Základním zdrojem polohového a výškového určení 

vodních toků a vodních útvarů je základní báze 

geografických dat České republiky3). 

3) V případě použití jiného zdroje než podle odstavce 

2 správce vodního toku oznámí tuto skutečnost správci 

základní báze geografických dat České republiky a 

poskytne mu zpřesněné polohové nebo prostorové určení 

včetně informace o měřické metodě použité pro určení 

polohopisných a výškových údajů.  
----------------- 
2) Příloha č. 2 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě kraje. 
3) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

 

Akceptováno částečně 
 
Vložen nový § 1a. 
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Družstevní asociace ČR Bez vyjádření.  

Energetický regulační úřad Bez vyjádření.  

Hlavní město Praha 
 
 

K bodu 3 (poznámce pod čarou č. 19): 
 

- doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“ vypustit. 
 

Vysvětleno 
 
Ponecháno v navrženém znění s ohledem na čl. 65 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

K bodu 10 (§ 5 odst. 1 písm. a)): 
 

doporučujeme slova „v příloze vyhlášky“, v souladu 
s § 7 odst. 1 vyhlášky a čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „ve vyhlášce o 
obsahu vodní bilance“. 
 

Vysvětleno 
 
Návrh novely vyhlášky vychází ze stávajícího platného 
znění. 

K bodu 17 (§ 13 odst. 1): 
 

- doporučujeme slova „se slovo „příloze“ nahrazuje 
slovy „přílohách č. 1 až 4““, v souladu s § 7 odst. 1 
vyhlášky a čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „se slova „v příloze vyhlášky“ 
nahrazují slovy „ve vyhlášce o obsahu vodní 
bilance““. 
 

Vysvětleno 
 
Návrh novely vyhlášky vychází ze stávajícího platného 
znění. 

Hospodářská komora ČR Bez vyjádření.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez vyjádření.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 
 

K čl. II Účinnost 

 

Návrh novely vyhlášky reaguje na aktuálně projednávanou 

novelu vodního zákona (sněmovní tisk 556, senátní tisk 

318). Vyhláška má (s jednou výjimkou) nabýt účinnosti dnem 

1. ledna 2021, návrh novely vodního zákona ve znění 

schváleném Poslaneckou sněmovnou má však nabýt 

Akceptováno 
 
Účinnost bude upravena v návaznosti na termín nabytí 
účinnosti novely zákona. 
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účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. Nabytí účinnosti 

navrhované vyhlášky doporučujeme sjednotit s novelou 

zákona. 

 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez vyjádření.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí České 
republiky 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Bez vyjádření.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Bez vyjádření.  

Středočeský kraj Bez připomínek.  

Jihočeský kraj Bez připomínek.  

Plzeňský kraj Bez připomínek.  

Karlovarský kraj  

 

 

Připomínka: 
 
§ 5 odst. 1 písm. c) - V tomto odstavci je správcům povodí 

uložena povinnost zajistit evidenci vybraných údajů o 

vodních nádržích, které nejsou ve vlastnictví (správě) 

státních podniků povodí. Doporučujeme vložit ustanovení, 

které by vlastníkům vodních nádrží uložilo povinnost 

předložit státním podnikům potřebné informace o vodních 

nádržích.  

 

Vysvětleno 
 
Vodní díla budou podle § 5 odst. 1 písm. c) evidována 
nezávisle na jejich vlastnících. Uložení povinnosti 
vlastníkům vodních nádrží by bylo administrativně 
náročné a nepřiměřeně zatěžující tyto vlastníky. 
Smyslem ustanovení je, aby evidenci (v přiměřeném 
rozsahu) naplňovaly státní podniky podle své územní 
působnosti. 
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Odůvodnění: 
Vyhláška neřeší způsob, jakým mohou správci povodí 
získat podklady pro splnění jejich povinnosti dle ustanovení 
§ 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky (zpracování a uložení dat o 
vodních nádržích do informačního systému veřejné 
správy). Vlastníkům vodních nádrží je přitom ze zákona 
dána povinnost uchovávat projektovou dokumentací 
stavby, resp. ověřený pasport stavby vodní nádrže. 
Vlastníci stavby by tak měli být povinni poskytnout vybrané 
informace správcům povodí pro naplnění ustanovení § 5 
odst. 1 písm. c) vyhlášky.  Termín pro splnění navržené 
povinnosti vlastníkem stavby, označený “?“, je pouze 
návrhem reflektujícím reálnou existenci takových podkladů 
(projektová dokumentace stavby), případně časovou 
náročnost pořízení zjednodušené dokumentace 
dokončené stavby (pasportu stavby). 
 
Návrh nového znění: 
Za poslední větu § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
doporučujeme vložit větu:  „Podklady ke splnění této 
povinnosti správcům povodí předloží do jednoho “?“ 
měsíce od kolaudace stavby, resp. do tří “?“ měsíců od 
okamžiku, kdy se o této povinnosti dozvěděl, vlastník vodní 
nádrže.“ 
 

Připomínka: 
 
Pod § 20 v poznámce č. 11 je chybně uvedena Vyhláška 
č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, nově má být 
Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 
evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 
stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas 
podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o 
integrované prevenci (o vodoprávní evidenci). 
 
Odůvodnění: 
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, byla 

Vysvětleno 
 
Poznámky pod čarou nemají normativní charakter 
a v zásadě se s ohledem na Legislativní pravidla vlády 
nenovelizují. 
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zrušena a nahrazena Vyhláškou č. 414/2013 Sb., o 
rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření 
obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a 
ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a 
částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o 
vodoprávní evidenci). 
 
Návrh nového znění: 
11) Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 
evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 
stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas 
podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o 
integrované prevenci (o vodoprávní evidenci). 
 

Připomínka: 
 
Pod § 23 v poznámce č. 13 je nesprávně uvedeno 
zrušené Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., nově má být 
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
 
Odůvodnění: 
Nařízení vlády č.  61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod …, bylo zrušeno 
a nahrazeno nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech. 
 
Návrh nového znění: 
13) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech. 
 

Vysvětleno 
 
Poznámky pod čarou nemají normativní charakter 
a v zásadě se s ohledem na Legislativní pravidla vlády 
nenovelizují. 
 

• Ústecký kraj  Bez vyjádření.  
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Liberecký kraj Bez připomínek.  

• Královéhradecký kraj Bez připomínek.  

• Pardubický kraj Bez připomínek.  

Kraj Vysočina Bez vyjádření.  

• Jihomoravský kraj   

 

 

Zásadní připomínka: 
 
K § 1 písm. c):  
 
Termín vodních toků, nahrazen termínem linie.  
Upozorňuje se, že vodní linii nedefinuje na rozdíl od 
vodního toku vodní zákon a vyhláška by měla 
korespondovat s vodním zákonem, protože je prováděcí, 
neměla by zásadním způsobem měnit pojmy, které vodní 
zákon definuje.  
 

Vysvětleno 
 
Termín vodní linie je definován v aktuálně schválené 
novele vodního zákona. 

K § 1 písm. d): 
 
Termín vodoprávní struktura vodní linie, opět termín, který 
nezná vodní zákon, tato označení tak spolu vzájemně 
legislativně nekorespondují. 
 

Vysvětleno 
 
Termín vodoprávní struktury je technický pojem pro 
potřeby vedení evidencí a informačních systémů, 
nikoliv pro potřeby vodního zákona. 

K § 2 odst. 2: 
 
Opět není jasné, zda se jedná o geometrické určení hladiny 
nebo stavby, není jasně definováno. 
 

Vysvětleno 
 
Geometrické určení vodních toků je přebíráno ze 
základní báze geografických dat ČR. U vodních toků 
se jedná o jejich polohové určení, vztahovat jej na 
hladinu či stavbu je bezpředmětné. 
 

K § 2 odst. 5: 
 
Nelze nikde v platné legislativě dohledat vysvětlení pojmu 
identifikátor vodoprávní struktury. 
 

Vysvětleno 
 
Pojem identifikátor vodoprávní struktury je pro účely 
vyhlášky definován v § 1 písm. d). 
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K § 2: 
 
Obecně v daném ustanovení nejsou jednoznačně 
definovány kompetence zainteresovaných, nejsou 
vysvětleny pojmy a nenavazují na platný vodní zákon. 
 

Vysvětleno 
 
Pojmy jsou definovány v § 1 vyhlášky, kompetence 
poté v ustanoveních vyhlášky týkajících se 
jednotlivých evidencí. 

K § 5:  
 
Opět v daném ustanovení není přesně definováno, čeho se 
týká geometrické určení, zda hladiny nebo stavby. 
 

Vysvětleno 
 
Geometrické určení vodních toků a vodních nádrží je 
přebíráno ze základní báze geografických dat ČR. 
 

K § 21 odst. 3  
 
Vodní zákon nesvěřuje povinnost ČHMÚ, bude se tedy 
měnit? Opět to není aktuálně provázané s platnou 
legislativou.  
 

Akceptováno 

K § 25: 
 
Nový termín číselný identifikátor, pojem není nikde 
definován. 
 

Vysvětleno 
 
Pojem číselného identifikátoru je běžně užívané slovní 
spojení, které nevyžaduje definici vyhláškou 
nebo zákonem. 
 

K § 26 a § 27: 
 
Opět použit termín linie bez jednoznačné definice. 
 

Akceptováno částečně 
 
Termín vodní linie je definován v aktuálně schválené 
novele vodního zákona. 
 
V § 26 bylo doplněno polohové určení evidence 
o polygon. 
 

K § 28 
 
Doporučujeme ponechat označení i obce, neboť pro 
základní orientaci je to nezbytné. 
 

Vysvětleno 
 
Rozsah evidovaných údajů u záplavových území byl 
určen pro potřeby vyhlášky pomocí katastrálního 
území, jedná se o údaj jednoznačný a přesně 
definovaný. 
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• Olomoucký kraj Bez připomínek.  

• Moravskoslezský kraj   Bez připomínek.  

Zlínský kraj Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez vyjádření.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez vyjádření.  

Česká asociace 
hydrogeologů, z.s. 

Bez vyjádření.  

Česká komora 
autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve 
výstavbě 

Bez vyjádření.  

Český rybářský svaz, z. s. Bez vyjádření.  

Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 

Bez vyjádření.  

Lesy České republiky, státní 
podnik 

Bez vyjádření.  

Povodí Labe, státní podnik Bez vyjádření.  

Povodí Moravy, státní 
podnik 

Bez vyjádření.  

Povodí Odry, státní podnik Bez vyjádření.  

Povodí Ohře, státní podnik Bez vyjádření.  

Povodí Vltavy, státní podnik Bez vyjádření.  

Rybářské sdružení České 
republiky 

Bez vyjádření.  

Sekretariát Rady 
hospodářské a sociální 
dohody 

Bez vyjádření.  

Sekretariát Asociace krajů Bez vyjádření.  

Státní pozemkový úřad Bez vyjádření.  

Zemědělský svaz ČR Bez vyjádření.  
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