
 

 

 

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 zákon č. 544/2020 Sb., kterým 

se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 544/2020 Sb.“).  

 

Novelou vodního zákona se upřesňují postupy při provádění technickobezpečnostního 

dohledu (dále také „TBD“) 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 (zákon č. 544/2020 Sb.) 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). 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ7V1B)



 

2 

 

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. Budou zpracovávány pouze nezbytné údaje o vlastníkovi 

vodního díla (případně správci či provozovateli, pokud se liší od vlastníka), osoby pověřené 

prováděním TBD (právnická osoba) a osoby odpovědné za TBD (fyzická osoba), 

a to z důvodu, že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 

 

 

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 

zákonem č. 544/2020 Sb. V rámci přehlednosti je nově § 1 rozdělen na písmena. 

 

K bodu 2 

(§ 2 písm. b) 

 

Jedná se o legislativně technickou úpravu množného čísla na jednotné. 

 

K bodu 3 

(§ 2 písm. c) 

 

Jedná se o legislativně technickou úpravu množného čísla na jednotné. 

 

K bodu 4 

(§ 2 písm. d) 

 

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

terminologie a doplnění dokumentace pro vydání společného povolení v návaznosti 

na stavební zákon (společné povolení zároveň umísťuje i povoluje stavbu). 

 

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 zákonem č. 544/2020 Sb. 

 

K bodu 8 

(§ 3) 

 

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

zákona (§ 61) zákonem č. 544/2020 Sb. 
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K bodu 9 

(poznámka pod čarou č. 3) 

 

Změna poznámky pod čarou z důvodu změny pořadí odstavců v § 61 vodního zákona, 

způsobené zákonem č. 544/2020 Sb. 

 

K bodu 10 

(§ 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 11 

(§ 4 odst. 6) 

 

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

po jeho dokončení. 

 

K bodu 12 

(§ 5 odst. 1) 

 

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

technickým stavem vodního díla. 

  

K bodu 13 

(§ 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 v souladu s pojmy používanými ve stavebním zákoně. 

 

K bodu 14 

(§ 5 odst. 3)  

 

Zavedení pojmů výstavby a změny dokončené stavby vodního díla v souladu s pojmy 

používanými ve stavebním zákoně. 

 

K bodu 15 

(§ 5 odst. 5)  

 

Zavedení pojmů výstavby a změny dokončené stavby vodního díla v souladu s pojmy 

používanými ve stavebním zákoně. 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. 
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K bodu 16 

(§ 5 odst. 6)  

 

Doplnění hrázového systému a zahrnutí odstavce 6 také na rekultivace odkališť. Doplnění 

hrázového systému specifikuje místo, kde dochází ke změně zatížení v důsledku hospodaření 

s kaly (TBD odkališť je zaměřen na hrázový systém). Doplnění rekultivace z důvodu nutnosti 

provádění TBD až do dokončení rekultivačních procesů. 

 

K bodu 17 

(§ 6) 

 

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

názvem „Zpracování rozsahu měření dohledu“. 

 

K bodu 18 

(§ 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 19 

(§ 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 20 až 23 

(§ 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 24 

(§ 7 odst. 1) 

 

Doplnění účelu programu dohledu. 

 

K bodu 25 

[§ 7 odst. 2 písm. a)] 

 

Doplnění fyzických osob odpovědných za dohled.  

Změna odkazu na příslušné ustanovení vodního zákona v návaznosti na novelu vodního 

zákona (zákon č. 544/2020 Sb.). 
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K bodu 26 

[§ 7 odst. 2 písm. l)] 

 

Úprava ustanovení tak, aby lépe vystihovalo příčiny zvláštní povodně. 

 

K bodu 27 

(§ 8 odst. 3) 

 

Legislativně technická úprava. 

 

K bodu 28 

(§ 10 odst. 2) 

 

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

terminologie. Zavedení pojmu trvalého provozu z důvodu rozlišení ověřovacího a trvalého 

provozu. 

 

K bodu 29 

(§ 11 odst. 1) 

 

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

způsobené zákonem č. 544/2020 Sb. 

 

K bodu 30 

(§ 12a a § 12b) 

  

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

dohledu nad vodními díly I. a II. kategorie a ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl 

do kategorie dohledu je nutné vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském 

studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství 

a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole 

nezařazeným do oblasti vzdělávání. Obdobným vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání se rozumí pouze zrušené obory 

stavebního inženýrství zaměřeného na vodní stavby a vodní hospodářství, které byly nově 

nahrazeny oblastmi vzdělávání. Bude tak zajištěno, že technickobezpečnostní dohled mohou 

vykonávat i osoby, které získaly požadované vzdělaní před zavedením oblastí vzdělávání. 

 

Vložení nového § 12b z důvodu povinnosti stanovené zákonem č. 544/2020 Sb., 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 31 

(Příloha č. 2) 

 

Legislativně technická úprava související s vložením posledním věty do § 5 odst. 5 vyhlášky.  
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K bodu 32 

[Příloha č. 3 bod 1 písm. a)] 

 

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

terminologie. 

 

K bodu 33 

[Příloha č. 3 bod 4 písm. d)] 

 

Úprava dosavadního znění písmene d). Termín „uložené úkoly“ obsahovaly etapové zprávy 

už před novelizací vyhlášky, termín tak bude pouze zaveden přímo do vyhlášky. Jedná 

se o kontrolu úkolů dohodnutých při předchozí technickobezpečnostní prohlídce. 

 

K bodu 34 

[Příloha č. 3 bod 5 písm. a)] 

 

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

 

K bodu 35 

[Příloha č. 3 bod 5 písm. g)] 

 

Legislativně technická úprava. 

 

K bodu 36 

(Příloha 4) 

 

Legislativně technická úprava nadpisu přílohy. 

 

K bodům 37 až 39 

[Příloha 4 bod 3 písm. b), c) a d)] 

 

Dochází ke zpřesnění údajů o správě a obsluze vodního díla. 

 

K bodům 40 a 41 

[Příloha 4 bod 8 písm. b) a c)] 

 

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

díla. 

 

K bodu 42 

(Příloha č. 5) 

 

Nová příloha definuje rozsah povinných údajů vedených a předávaných v evidenci dohledu. 
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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 
 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. března 2021. Navrhovaná účinnost navazuje 
na termín nabytí účinnosti novely vodního zákona, která nabývá účinnosti prvním dnem 
druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. února 2021. Důvodem 
je naléhavý obecný zájem, což je v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Pokud by nebyla tato vyhláška vydána v návaznosti 
na novelu vodního zákona, po nabytí účinnosti novely zákona by byl ohrožen výkon 
technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly v rozsahu a způsobem předpokládaným 
vodním zákonem. 
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Příloha k odůvodnění 

 

INFORMACE  
podle nařízení vlády č. 306/2020 Sb., o předávání údajů nezbytných k plnění 
informační povinnosti o regulovaných povoláních (dále jen „nařízení vlády“) 

 
 

Název právního předpisu: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., 
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 
 
Předpokládaná doba nabytí účinnosti: 1. března 2021 
 
Název regulované činnosti: Provádění technickobezpečnostního dohledu (nový § 12a odst. 4 
vyhlášky) 
 
 
Důvody, pro něž lze návrh výše uvedeného předpisu považovat za souladný s cíli 
veřejného zájmu (§ 4 nařízení vlády): 
 

Stanovení nové regulované činnosti je dáno důvodem veřejného zájmu, konkrétně 
ochranou veřejné bezpečnosti (§ 4 odst. 1 nařízení vlády). Pro správné provádění 
technickobezpečnostního dohledu je potřeba mít odborné znalosti a praktické dovednosti, 
aby jejich činnost byla prováděna dle nejnovějších poznatků, a nedošlo k ohrožení lidských 
životů a majetku v důsledku havárie vodního díla a vzniku zvláštní povodně. 

 
Novelou vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu jsou v § 12a odst. 4 stanoveny 

požadavky na odbornou způsobilost fyzické osoby k provádění dohledu nad vodními díly, 
a to pro vodní díla III. resp. I. a II. kategorie. 

 
Důvody, pro něž lze návrh výše uvedeného předpisu považovat za přiměřený 
(§ 5 nařízení vlády): 
 
Je právní předpis omezující přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon vhodný 
k dosažení sledovaného cíle a nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení daného cíle 
nezbytné?  
 

Odborné, personální a materiální vybavení a kvalifikační předpoklady pro správné 
provádění technickobezpečnostního dohledu jsou nezbytné pro výkon této činnosti. 
  
Posouzení (§ 5 odst. 2 nařízení vlády) 
a) povahy rizik souvisejících se sledovanými cíli, zejména rizik pro příjemce služeb včetně 
spotřebitelů, osoby vykonávající regulovanou činnost nebo třetí osoby: 
 

Napomáhá předcházet poruchám a možným hospodářským škodám nejen 
na vlastních vodních dílech, ale i v přilehlém území pod nimi. Rovněž zamezuje 
hospodářským škodám plynoucím z případných odstávek v dodávkách vody v důsledku 
poruch vodních děl (dodávka pitné vody, chlazení elektráren, výroba el. energie, zásobování 
vodou průmyslu a zemědělství). V neposlední řadě zamezuje ztrátám na lidských životech, 
ke kterým by mohlo dojít v důsledku poruch (zejména při protržení či přelití hráze) vodních 
děl. 
 
b) skutečnosti, zda k naplnění sledovaného cíle nedostačují platná pravidla konkrétní nebo 
obecnější povahy, jako je úprava právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků nebo 
právních předpisů na ochranu spotřebitelů: 
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Požadavky na odborné, personální a materiální vybavení a kvalifikační předpoklady 

pro udělení pověření pro provádění technickobezpečnostního dozoru nad vodními díly, 
zpracování posudků, programu dohledu a posudků pro zařazení vodních děl do kategorií 
z hlediska technickobezpečnostního dohledu byly doposud stanoveny v metodickém pokynu 
Ministerstva zemědělství. Pouze obecně (bez podrobnějšího popisu) jsou uvedeny 
v § 61 odst. 11 vodního zákona. 
 
c) způsobilosti předpisu dosáhnout sledovaného cíle, a to, zda skutečně odráží dotyčný cíl 
soudržným a systematickým způsobem, a tudíž řeší zjištěná rizika podobným způsobem jako 
u srovnatelných činností: 
 

Předpis je plně způsobilý dosáhnout sledovaného cíle, tedy zajistit, 
aby technickobezpečnostní dohled nad vodními díly byl prováděn pouze právnickými 
osobami, které splňují požadavky na odborné, personální a materiální vybavení a kvalifikační 
předpoklady. Pověření se uděluje pouze právnickým osobám, za výkon TBD je zodpovědná 
fyzická osoba, která splňuje příslušné odborné a kvalifikační předpoklady. 
 
d) dopadů na volný pohyb osob a služeb v rámci Evropské unie, na výběr spotřebitelů a na 
kvalitu poskytované služby: 

 
Předpis nebude mít dopad na volný pohyb osob a služeb.  
 

e) možnosti využití méně omezujících prostředků k dosažení cíle; v případě odůvodnění 
pouze ochranou spotřebitelů, a pokud se zjištěná rizika omezují na vztah mezi odborníkem 
a spotřebitelem a nemají proto nepříznivý dopad na třetí osoby, je třeba posoudit, zda lze 
daného cíle dosáhnout prostřednictvím méně omezujících prostředků než vyhrazením 
dotyčných činností: 

 
Vzhledem k tomu, že předmětné činnosti, kterými jsou například monitorování 

a vyhodnocování technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti, možných příčin poruch 
a jejich následků, návrhy nápravných opatření k odstranění závad či poruch apod., nelze 
využít méně omezujících prostředků, neboť je nelze kvalitně provádět bez splnění požadavků 
na odborné, materiální a personální vybavení a kvalifikační předpoklady.  
  
f) dopadu návrhu právního předpisu v kombinaci s jinými předpisy, které omezují přístup 
k dané činnosti nebo její výkon, a zejména to, jak nový nebo pozměněný předpis v kombinaci 
s jinými požadavky přispívá k dosažení téhož cíle veřejného zájmu a zda je tento předpis pro 
jeho dosažení nezbytný: 
 

Předpis zavádí do právního řádu požadavky na odborné, personální a materiální 
vybavení a kvalifikační předpoklady právnické osoby usilující o udělení pověření k provádění 
technickobezpečnostního dohledu. Tyto požadavky však nejsou nové, pro výkon TBD je bylo 
nutné splnit i doposud, pouze se doplnily do vyhlášky z Metodického pokynu k postupu 
a podmínkám udělování pověření Ministerstva zemědělství pro provádění 
technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, zpracování posudků, programu dohledu 
a posudků pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska technickobezpečnostního 
dohledu. 
  
g) skutečnosti, zda není právní předpis diskriminační na základě státní příslušnosti nebo 
bydliště. 
 

Právní předpis v této oblasti není diskriminační. Každý, kdo splní požadované 
vzdělání a praxi, je oprávněn tuto činnost vykonávat bez ohledu na státní příslušnost nebo 
bydliště 
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Posouzení dopadů návrhu právního předpisů (§ 5 odst. 3) nařízení vlády v kombinaci 
se stávajícími právními předpisy, které upravují zejména 
a) vyhrazené činnosti, chráněné profesní označení nebo jinou formu regulace ve smyslu 
§ 3 odst. 1 písm. e) zákona, 
 
 Právní předpisy dosud tuto regulovanou činnost neupravují, přepokládá se tedy 
výhradně pozitivní dopad. 
 
b) povinnost vyhovět požadavkům týkajícím se nepřetržitého profesního rozvoje, 
  

Požadavky na nepřetržitý profesní rozvoj nejsou stanoveny.  
  
c) pravidla týkající se organizace povolání, profesní etiky a dohledu, 
 

Požadována bezúhonnost žádající právnické osoby, všech členů statutárního orgánu 
a odborně způsobilé fyzické osoby odpovědné za výkon dohledu. 

 

d) povinné členství v profesních organizacích nebo subjektech, režimy registrace nebo 
autorizace, zejména pokud tyto požadavky zahrnují také povinnost mít konkrétní odbornou 
kvalifikaci, 
  

Není povinné členství v profesní organizaci. K žádosti je možné přiložit i další doklady 
prokazující osvědčení odborných předpokladů v oboru bezpečnosti vodních děl, zejména 
osvědčení o autorizaci, osvědčení o znalecké činnosti, zavedení systému jakosti nebo 
osvědčení o členství a činnosti v profesních sdruženích. Tyto doklady však nejsou povinné 
 
e) množstevní omezení, zejména požadavky omezující počet autorizací, na jejichž základě 
lze činnost vykonávat, nebo požadavky stanovující minimální nebo maximální počet 
zaměstnanců, vedoucích pracovníků nebo zástupců majících konkrétní odborné kvalifikace, 
 

Není stanoveno množstevní omezení. Personální vybavení se prokazuje dostatečným 
počtem zaměstnanců pokrývajícími potřebný rozsah provádění TBD.  
 
f) požadavky na zvláštní právní formu nebo požadavky, jež se týkají držení účasti 
ve společnosti nebo jejího řízení, a to v rozsahu, v jakém tyto požadavky přímo souvisejí 
s výkonem regulované činnosti, 
 

Pověření lze udělit pouze právnické osobě. 
 

g) územní omezení, včetně případů, kdy je určitá činnost regulována v některých částech 
území České republiky jiným způsobem, než jak je regulována v jiných částech jejího území, 
 

Není územní omezení v České republice. 
 
h) požadavky omezující výkon regulované činnosti společně nebo v rámci partnerství, jakož 
i pravidla ohledně neslučitelnosti, 
 

Jedná se o vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti vzdělávání Stavebnictví se 
zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby pro výkon TBD nad vodní díly I. a II. 
kategorie a zpracování kategorizační posudků. Pro výkon TBD nad vodními díly III. kategorie 
je nutné minimálně středoškolské vzdělání technického směru s vazbou na vodní díla 
ukončené maturitou 
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i) požadavky týkající se pojistného krytí nebo jiných prostředků osobní nebo kolektivní 
ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu povolání, 
 

 Nejsou stanoveny požadavky týkající se pojistného krytí. 
 

j) požadavky na jazykové znalosti v rozsahu nezbytném pro výkon daného povolání, 
 

Nejsou stanoveny požadavky na jazykové znalosti. 
 
k) požadavky na pevné minimální nebo maximální sazby za poskytování služeb, nebo 
 

Nejsou stanoveny sazby pro poskytování služby. 
 

l) požadavky na reklamu. 
 

Nejsou stanoveny. 
. 
Dodatečné posouzení (§ 5 odst. 4 nařízení vlády) tam, kde je to vhodné s ohledem na povahu 
a obsah zaváděného nebo měněného předpisu, těchto aspektů: 
 
a) souvislosti mezi rozsahem činností, jež jsou předmětem daného povolání nebo které jsou 
mu vyhrazeny, a požadovanou odbornou kvalifikací, 
 

V případě splnění požadavku úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru zaměřené na vodní díla a nejméně 8 let odborné praxe při provádění TBD 
nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 10 let při navrhování nebo provozování vodních 
děl odpovídajících III. nebo vyšší kategorii, je možné vykonávat dohled pouze nad vodními 
díly III. kategorie.  

 
Pro výkon TBD nad vodními díly I. a II. kategorie je třeba vysokoškolské vzdělání 

v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se 
zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání 
získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání a odborná praxe v délce 
nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly II. kategorie pro výkon pověření 
k dohledu nad vodním dílem I. kategorie a ke zpracování posudků, nebo III. kategorie pro 
výkon pověření k dohledu nad vodním dílem II. kategorie. 
  
b) souvislosti mezi složitostí příslušných úkolů a potřebou, aby osoba, která je provádí, měla 
zvláštní odbornou kvalifikaci, zejména pokud jde o úroveň, povahu a trvání odborné přípravy 
nebo potřebnou praxi, 
 

Při nesprávně prováděném TBD může dojít k havárii vodního díla, přičemž zejména 
u vodních děl I. a II. kategorie může dojít v důsledku havárie k ohrožení životů velkého 
množství obyvatel či závažným hospodářským škodám. 
 
c) možnosti získání odborné kvalifikace alternativními způsoby, 
 

Není stanoveno. 
 
d) zda a proč činnosti vyhrazené pro určitá povolání mohou nebo nemohou být sdíleny 
s jinými povoláními, 
 

Činnost může být sdílena s povoláním stavební inženýr se zaměřením na vodní 
stavby a vodní hospodářství. 
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e) stupně nezávislosti při výkonu regulované činnosti a dopad organizačních a dohledových 
opatření na dosažení sledovaného cíle, a to zejména tam, kde jsou činnosti související 
s regulovaným povoláním vykonávány pod dohledem řádně kvalifikovaného odborníka 
a na jeho odpovědnost, a 
 
 Regulovaná činnost je prováděna nezávisle.  
 
f) vědeckého a technologického vývoje, který může fakticky snížit nebo zvýšit asymetrii 
informací mezi odborníky a spotřebiteli. 
 
 Není předpokládán takový vývoj. 
 
Informace o dodržení zásady přiměřenosti u zvláštních požadavků týkajících se dočasného 
nebo příležitostného poskytování služeb podle hlavy VIII zákona č. 18/2004 Sb., včetně 
 
a) automatické dočasné registrace nebo pro forma členství v profesní organizaci nebo 
subjektu, 
 

Není stanoveno. 
 

b) oznámení, jež je třeba učinit podle § 36a zákona, včetně požadovaných dokumentů nebo 
jiného rovnocenného požadavku, a 
 
 Oznámení bude provedeno v souladu s § 36a zákona č. 18/2004 Sb. 
 
c) zaplacení požadovaného poplatku za administrativní postupy v souvislosti s přístupem 
k regulovaným činnostem nebo jejich výkonem poskytovatele služeb. 
 

Není stanoveno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ7V1B)


