
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky 
č. 255/2010 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 47707/2020-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: 
Návrh vyhlášky: 
 
1. Bod 1: Doporučujeme za slova „technickobezpečnostní 

dohled“ doplnit slova „nad vodními díly“, aby vymezení 

předmětu korespondovalo s názvem vyhlášky.  

Akceptováno 

2. Bod 30: V § 12a odst. 6 doporučujeme slova „3 měsíců“ 
nahradit slovy „než 3 měsíce“. 

 

Vysvětleno 
 
Upraveno podle připomínky Ministerstva 
spravedlnosti. 
 

3. Body 32., 33., 34., 35., 37., 38., 40. a 41.: Doporučujeme 
slovo „bodu“ nahradit slovem „bodě“.  

 

Akceptováno 

4. Čl. II: Z přechodných ustanovení nevyplývá, komu by 
měly pověřené osoby, resp. vodoprávní úřady, 
vymezené údaje předávat. V této souvislosti rovněž 
upozorňujeme, že máme pochybnosti o tom, zda se 
nejedná spíše o přechodné ustanovení § 61 odst. 12 a 
13 vodního zákona (ve znění tisku 556), kde jsou 
termíny pro předávání údajů stanoveny. 

 

Akceptováno 
 
Přechodná ustanovení byla zpřesněna. U všech bylo 
doplněno, že se údaje předávají Ministerstvu 
zemědělství. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ7XGB)



 2 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K jednotlivým bodům 
 
1. K čl. I, bodu 1 
 
V novelizačním bodě 1, kterým se mění § 1 písmeno g), 
doporučujeme sjednotit znění návrhu vyhlášky („dohledu 
a“) s platným zněním vyhlášky s vyznačením 
navrhovaných změn („dohledu, a“). 

 

Akceptováno 

2. K čl. I, bodu 4 
 
Novelizační bod 4 požadujeme uvést takto: 
 
„4. V § 2 písm. d) se slovo „stavby“ nahrazuje slovem 
„výstavby“ a za slovo „řízení“ se vkládají slova „, 
dokumentace pro vydání společného povolení“.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 
ustanovení § 94j až § 94z upravuje institut Společné 
územní a stavební řízení. K žádosti stavebník přikládá 
dokumentaci pro vydání společného povolení. Obsah a 
rozsah dokumentace stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Lze tedy předpokládat, že se 
povedou řízení i ve společném řízení a návrh vyhlášky 
musí být v souladu se stavebním zákonem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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3. K čl. I, bodu 10 
 
V novelizačním bodě 10 doporučujeme slova „č. 590/2002 
Sb. o technických požadavcích pro vodní díla“ nahradit 
slovy „č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro 
vodní díla“. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

Zásadní připomínka: 
K návrhu vyhlášky - novelizačnímu bodu 33 

Ve vyhlášce č. 471/2001 Sb. požadujeme ponechat v 

příloze č. 3 bodu 4 písm. d) původní text v nezměněné 

podobě a vypustit novelizační bod 33. 

 

Odůvodnění: 

Pověřené organizaci provádějící technickobezpečnostní 

dozor je navrhovaným doplněním umožněno ukládat 

úkoly, a to i bez předchozího projednání. Současná praxe 

je taková, že projednání úkolů probíhá zpravidla při 

technickobezpečnostní prohlídce za účasti vodoprávního 

úřadu. Návrhy opatření tak byly diskutovány a případně 

uloženy v zápisu z technickobezpečnostní prohlídky. 

Navrhovaná úprava nevylučuje, aby TBD stanovil ve 

zprávě o dohledu i jiné úkoly než ty, které byly projednány 

na technickobezpečnostní prohlídce. Provozovatel 

vodního díla I. kategorie je vždy plně kompetentní 

organizace, která si je zodpovědně vědoma důležitosti 

TBD na jednotlivých objektech, musí být proto partnerem 

při stanovování úkolů, jež má plnit. 

 

Dělba kompetencí vyplývá i ze samotného vodního 
zákona. Pověřená osoba má pravomoc zjišťovat stav 
vodních děl a navrhovat opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků (§ 61 odst. 1 VZ), zatímco pravomoc uložit 
opatření k odstranění závad zjištěných na vodním díle má 

Vysvětleno 
 
I před navrhovanou úpravou vyhlášky etapové zprávy 
o TBD obsahovaly termín „uložené úkoly“. Jedná se 
o přehled úkolů dohodnutých při předchozí 
technickobezpečnostní prohlídce (TBP) a stav jejich 
plnění. Protože např. rekonstrukce přelivu na základě 
nevyhovujícího posudku bezpečnosti při povodních 
může být záležitost dlouhodobá, je nutno v etapové 
zprávě zhodnotit aktuální stav (před TBP).            
 
Etapová zpráva o TBD je podkladem pro TBP, kde se 
za účasti vodoprávního úřadu diskutují výsledky TBD 
a související problematika bezpečnosti a stability 
vodních děl (VD). V případě, že z výsledků TBD za 
hodnocené období vyplynou úkoly, tak ty vždy navrhují 
ve spolupráci pracovníci TBD vlastníka a pověřené 
organizace a vodoprávní úřad je zpravidla akceptuje, 
případně schválí rozhodnutím. Zápis z TBP u 
významných děl zpracovává vlastníkem určená 
fyzická osoba a podepisují ho ostatní účastníci. 
 
Upraveno na „kontrola uložených úkolů a návrhy 
nápravných opatření“. 
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pouze správní orgán, tedy vodoprávní úřad, a vlastník 
vodního díla je povinen je provést (§ 59 odst. 1 písm. d). 
Toto rozložení kompetencí by mělo zůstat i nadále, 
nesouhlasíme s přechodem pravomocí náležejících 
výkonu státní správy na pověřenou organizaci. 
 

Připomínka: 
1. K návrhu vyhlášky – k názvu vyhlášky 
V samotném návrhu vyhlášky je uveden její neúplný 
název. Doporučujeme v návrhu vyhlášky, v jejím názvu, za 
slova „nad vodními díly“ doplnit slova „ , ve znění vyhlášky 
č. 255/210 Sb.“. 

 

Akceptováno 

2. K návrhu vyhlášky – k novelizačním bodům 2 a 
15 
Vzhledem k velkému množství navrhovaných změn v § 2 
odst. b) doporučujeme uvést novelizační bod č. 2 v tomto 
znění: 
 
„2. V § 2 písmeno b) zní: …………………“.  
 
Obdobným způsobem doporučujeme upravit i novelizační 
bod č. 15. 
 

Vysvětleno 
 
Navržené rozepsání změn považujeme za vhodnější, 
neboť je z něho patrné, že dochází pouze k dílčím 
úpravám daného ustanovení a nikoliv ke změně 
obsahu. 

3. K návrhu vyhlášky – k novelizačnímu  bodu 14 
V navrhovaném textu doporučujeme za text „odst. 3“ 
doplnit slova „úvodní části ustanovení“ 

 

Akceptováno 

4. K návrhu vyhlášky – k novelizačnímu  bodu 24 
V navrhovaném textu doporučujeme slova „V § 7 odst. 1 
se na konci odstavce doplňuje“ nahradit slovy „V § 7 se na 
konci odstavce 1 doplňuje“. 
 

Akceptováno 
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5. K návrhu vyhlášky – k novelizačnímu bodu 26 
Daný novelizační bod doporučujeme uvést v tomto znění: 
 
„26. V § 7 odst. 2 písm. l) se slova „, výpustných a 
přelivných zařízení na určeném vodním díle“ nahrazují 
slovy „určeného vodního díla, poruchou uzávěrů nebo 
hrazení jeho bezpečnostních přelivů a výpustných 
zařízení“. 

 

Akceptováno 

6. K návrhu vyhlášky – k novelizačnímu bodu 30 
Z textu § 12a odst. 4a bod 1 doporučujeme vyjmout slova 
„zaměřené na vodní díla“. 
Z textu § 12a odst. 4b bod 1 doporučujeme vyjmout slova 
„zaměřeného na vodní stavby a vodní hospodářství“. 
 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru je dostačující technické vzdělání a 
odborná praxe. Návrh by zásadně omezil okruh osob 
provádějící dohled. V případě §12a odst. 4a bod 1 není 
zřejmé, o jaké „střední vzdělání s maturitní zkouškou 
technického směru zaměřené na vodní díla“ se jedná? 
 

Vysvětleno 
 
Výkon TBD je vysoce odborná a náročná práce 
a především u vodních děl I. až III. kategorie vyžaduje 
kromě dostatečné praxe a zkušeností také 
odpovídající vzdělaní a vědomosti, které rozhodně 
nelze získat studiem jiných technických oborů 
(myšleno jiných než stavebních fakult v případě I. a II. 
kategorie VD či středních škol s jiným než stavebním 
zaměřením v případě III. kategorie) ani jiných oborů 
stavebních fakult či stavebních středních škol, než jsou 
obory zaměřené na vodní stavby a vodní hospodářství. 
Při výkonu TBD nad vodními díly je mimo jiné také 
nutné mít znalosti v oblasti navrhování vodních staveb  
- součástí TBD je i návrh opatření k odstranění závad 
či poruch, hydrotechnické výpočty, výpočet průsaků, 
posouzení stability hráze, řešení problémů 
způsobených nesprávným založením hráze apod. Tyto 
znalosti nelze získat studiem jiných technických oborů, 
než stavebních se zaměřením na vodní stavby a vodní 
hospodářství.   
 
Upraveno na základě připomínky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
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7. K platnému znění – k § 10 odst. 1 
V platném znění vyhlášky jsou v § 10 vyznačeny změny 
v odstavcích 1 a 2. Samotný návrh vyhlášky však 
obsahuje pouze změnu § 10 odst. 2. Z tohoto důvodu 
doporučujeme celý text zrevidovat a do návrhu vyhlášky 
doplnit změnu navrhovanou v § 10 odst. 1. 
 

Vysvětleno 
 
Návrh změny v § 10 odst. 1 je uveden v novelizačním 
bodě č. 22. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
  

1. K vyhlášce obecně 
 
Předkládaná vyhláška slouží k provedení některých 
ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 
150/2010 Sb. a zákona č. X/2020 Sb., který je nyní 
v legislativním procesu. Domníváme se, že vyhláška 
nerespektuje usnesení vlády České republiky ze dne 8. 
července 2019 č. 481, kterým bylo v bodě II. 2 uloženo 
ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem životního 
prostředí vypracovat a vládě předložit do 30. června 2021 
návrh vodního zákona, který bude reagovat na obecnou 
připomínku obsaženou v části IV stanoviska předsedkyně 
Legislativní rady vlády. Domníváme se, že by předkladatel 
měl nejdříve naplnit povinnost mu uloženou uvedeným 
usnesením vlády a předložit nejdříve návrh novely vodního 
zákona. Nyní předkládaný návrh novely vyhlášky totiž 
obsahuje materii, která by měla být upravena v zákoně. Za 
tuto materii považujeme jednak žádost o udělení pověření 
k výkonu dohledu, jelikož v uvedeném stanovisku bylo také 
řečeno, že není možné, aby vyhláška jako podzákonný 
předpis stanovila, ve kterých případech a které doklady se 
předkládají jako součásti žádosti, což nyní předložený 
návrh novely vyhlášky činí. Dále za tuto materii 
považujeme také otázku bezúhonnosti a její definici, resp. 
vymezení obsahu. Doporučujeme proto předkladateli 
nejdříve splnit povinnost mu uloženou výše uvedeným 
usnesením vlády a doplnit speciální zákonnou úpravu, na 
jejímž základě by bylo možné následně vydat příslušnou 
vyhlášku.   

Vysvětleno 
 
S ohledem na změny, které zavádí poslední novela 
vodního zákona (sněmovní tisk 556), je třeba vyhlášku 
č. 471/2001 Sb., upravit tak, aby odpovídala platnému 
znění zákona, jenž provádí. 
 
Ministerstvo zemědělství připravilo v rámci 
projednávání aktuální novely vodního zákona 
(sněmovní tisk 556) návrh, který by do vodního zákona 
začlenil ustanovení vyhlášky č. 471/2001 Sb., 
a předložilo ho pracovním komisím Legislativní rady 
vlády. S ohledem na rozsah nezbytné úpravy však bylo 
s Úřadem vlády 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. 
 
V současné době je nutné upravit stávající znění 
vyhlášky, dokud nebude schválena připravovaná, výše 
zmíněná, novela vodního zákona. 
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2. K čl. I bod 1 [§ 1 písm. f)] 
 
Domníváme se, že návrh novely vyhlášky přesahuje rámec 
zákonného zmocnění, co se týče předmětu úpravy 
„pověření k provádění dohledu“, který je uveden v § 1 
písm. f) návrhu novely vyhlášky. Doporučujeme 
předkladateli předložený návrh upravit tak, aby respektoval 
zákonné zmocnění a nerozšiřoval předmět úpravy vyhlášky 
nad jeho rámec. 
 

Vysvětleno 
 
Upraveno v souladu se zákonným zmocněním 
uvedeným v § 61 odst. 14 návrhu novely vodního 
zákona. 

3. K čl. I bod 30 [§ 12a odst. 1] 
 
A. Podle § 12a odst. 1 je jedním z dokladů prokazující 

odborné a personální vybavení i doklad o 
bezúhonnosti. Považujeme za sporné, jestli je 
možné požadavek na trestní zachovalost podřadit 
pod požadavek na odbornost nebo personální 
vybavení. Doporučujeme předkladateli návrh v 
tomto směru upravit. 
 
 
 
 

B. Upozorňujeme na skutečnost, že dle předloženého 
návrhu pověření k výkonu činnosti lze udělit 
právnické osobě, jejíž členové statutárního orgánu 
a odborně způsobilé osoby mají být bezúhonné, ale 
samotná právnická osoba trestně zachovalá dle 
předloženého návrhu být nemusí. Doporučujeme 
předkladateli návrh v tomto směru dopracovat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno 
 
Odstavec 1 upraven následovně: 
 

„(1) Žádost o udělení pověření k výkonu dohledu 
(dále jen „žádost“) obsahuje kromě obecných 
náležitostí podání i doklady o bezúhonnosti nebo 
doklady prokazující odborné a personální vybavení, 
kterými jsou“. 
 
 
Akceptováno 
 
V odst. 1 upraveno písm. a) následovně: 
 
„a) doklad o bezúhonnosti žádající právnické osoby, 
všech členů statutárního orgánu a odborně způsobilé 
fyzické osoby odpovědné za výkon dohledu, 
 
Vložen nový odstavec 6: 
 

„(6) Fyzická osoba a právnická osoba prokazují 
svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku 
trestů.“. 
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C. Nepovažujeme za přiměřenou nemožnost vydat 

pověření k výkonu dohledu v případě jakéhokoliv 
nezahlazení trestného činu (např. trestné činy v 
dopravě). Doporučujeme předkladateli takovou 
volbu více odůvodnit, případně v tomto směru 
materiál upravit 
 

 
Akceptováno 
 
Doplněn nový odstavec 10: 
 

„(10) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí 
s výkonem dohledu, nebo pro trestný čin spáchaný 
úmyslně, anebo též osoba, na kterou se hledí, jako by 
nebyla odsouzena.“. 
 

4. K čl. I bod 30 [§ 12a odst. 6] 
 
Navrhované ustanovení považujeme za nedostatečné. 
Domníváme se, že by měl být stanoven požadavek, aby 
byla prokázána neexistence nezahlazeného odsouzení 
soudy v České republice vždy, ne pouze alternativně. Dále 
upozorňujeme, že návrh zcela opomíjí možnost zahrnout v 
některých případech informace z cizozemských evidencí 
trestů do příloh výpisu z (tuzemského) Rejstříku trestů a 
nepočítá s tím, že cizí stát doklady o bezúhonnosti fyzickým 
osobám vydávat nemusí. Dáváme také ke zvážení, zda by 
osoby, které jsou občany jiného státu než ČR, neměly 
prokazovat bezúhonnost ve svém domovském státě vždy. 
Na základě výše uvedených připomínek proto navrhujeme 
například následující úpravu: 
 
(6) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku 
trestů nebo doklady prokazujícími splnění podmínky 
bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba 
zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 
měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, 
jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.  
 
(6) Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku 
trestů dokládá také 

Akceptováno 
 
Doplněno písm. c) 
 
„c) u právnické osoby se sídlem mimo území České 
republiky dokladem obdobným výpisu z Rejstříku 
trestů vydaným státem, ve kterém tato osoba působila 
tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji 
činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i státy, ve 
kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému 
se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po 
dobu více než 3 měsíců.“. 
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a) u fyzické osoby, která se v posledních 3 letech 
zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v 
cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo 
rovnocenným dokladem vydaným příslušným 
soudním nebo správním orgánem tohoto státu, nebo 
výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze 
jsou tyto informace obsaženy, 
 
b) u fyzické osoby, která není státním občanem České 
republiky, výpisem z evidence trestů nebo 
rovnocenným dokladem vydaným příslušným 
soudním nebo správním orgánem státu, jehož je tato 
osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku 
trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. 
 
(7) Nevydává-li stát podle odstavce 6 písm. a) a b) výpis 
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží 
osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti. 
 
(8) Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, 
jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 
měsíců. 
 

5. K důvodové zprávě 
 
Odůvodnění ve zvláštní části neodpovídá novelizačním 
bodům návrhu vyhlášky, a to od bodu 9 dál. V návrhu 
vyhlášky novelizační bod 9 představuje změnu poznámky 
pod čarou č. 3, zatímco v odůvodnění je uveden § 4 odst. 
5. Doporučujeme upravit odůvodnění tak, aby byl 
odstraněn tento posun a bylo dosaženo souladu 
v jednotlivých materiálech. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 
 

Zásadní připomínky: 
1. K Čl. I, bodu 30: 

Akceptováno částečně 
 
Výkon TBD je vysoce odborná a náročná práce 
a především u vodních děl I. až III. kategorie vyžaduje 
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  Požadujeme úpravu týkající se vysokoškolského vzdělání 
uvedeného v § 12a odst. 4 písm. a) bodu 3. a písm. b) bodu 
1. 
 
Zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, byly nově 
studijní programy zařazeny do 37 oblastí vzdělávání a 
došlo ke zrušení studijních oborů. Seznam oblastí je 
uveden v příloze č. 3 zákona o vysokých školách. Oblast 
vodních děl (uvedená v § 12a odst. 4 písm. a) bodu 3. 
návrhu vyhlášky) však v tomto seznamu není zahrnuta. Je 
tedy třeba navrhované ustanovení upravit tak, aby bylo 
zřejmé, jakou oblast vzdělávání, příp. oblasti vzdělávání, 
musí příslušná fyzická osoba splňovat. Následně je možné 
blíže danou oblast specifikovat konkrétním zaměřením, 
které bude vycházet z nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 
 
S ohledem na výše uvedené není možné v § 12a odst. 4 
písm. b) bodu 1. návrhu vyhlášky mluvit o oboru stavebního 
inženýrství, ale je rovněž třeba specifikovat konkrétní 
oblast vzdělávání v souladu se zákonem o vysokých 
školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb.  
 
Rovněž navrhujeme vypustit slovo „nejméně“ z § 12a odst. 
4 písm. b) pro jeho nadbytečnost. Postačuje uvést, že 
fyzická osoba musela získat vysokoškolské vzdělání v 
magisterském studijním programu. Není totiž pochyb o 
tom, že bakalářský studijní program by byl v daném 
případě nedostatečný. Případně se dá specifikovat, že 
musela daná fyzická osoba získat vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo doktorském studijním programu. 
 
V neposlední řadě je také nutné vložit do navrhovaných 
ustanovení slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání 

kromě dostatečné praxe a zkušeností také 
odpovídající vzdělaní a vědomosti, které rozhodně 
nelze získat studiem jiných technických oborů 
(myšleno jiných než stavebních fakult v případě I. a II. 
kategorie VD či středních škol s jiným než stavebním 
zaměřením v případě III. kategorie) ani jiných oborů 
stavebních fakult či stavebních středních škol, než jsou 
obory zaměřené na vodní stavby a vodní hospodářství. 
Při výkonu TBD nad vodními díly je mimo jiné také 
nutné mít znalosti v oblasti navrhování vodních staveb  
- součástí TBD je i návrh opatření k odstranění závad 
či poruch, hydrotechnické výpočty, výpočet průsaků, 
posouzení stability hráze, řešení problémů 
způsobených nesprávným založením hráze apod. Tyto 
znalosti nelze získat studiem jiných technických oborů, 
než stavebních se zaměřením na vodní stavby a vodní 
hospodářství – proto nelze akceptovat navrhovanou 
oblast Strojírenství, technologie a materiály. 
 
Obor stavebního inženýrství se zaměřením na vodní 
stavby byl nahrazen oblastí vzdělávání stavebnictví se 
zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo 
obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.  
 
V tomto smyslu byl požadavek připomínkového místa 
v návrhu vyhlášky zohledněn následovně: 
 
„3. odborná praxe v délce nejméně 5 let při provádění 
dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 
8 let při navrhování nebo provozování vodních děl 
odpovídající III. nebo vyšší kategorii, jestliže fyzická 
osoba získala vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví 
se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby 
nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané 
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získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání“. Tímto dovětkem bude zajištěno, aby mohla 
dohled provádět také fyzická osoba, která získala 
vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do oblast i 
vzdělávání, tzn. v rámci studijních oborů, které byly 
zrušeny právě výše uvedeným zákonem č. 137/2016 Sb. 
 
Nově tedy mohou navrhovaná ustanovení znít níže 
uvedeným způsobem: 
 
„3. odborná praxe v délce nejméně 5 let při provádění 
dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 8 let 
při navrhování nebo provozování vodních děl odpovídající 
III. nebo vyšší kategorii, jestliže fyzická osoba získala 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví nebo 
Strojírenství, technologie a materiály se zaměřením na 
vodní díla nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané 
studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání,“, 
 
„1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 
doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání 
Stavebnictví se zaměřením na vodní stavby a vodní 
hospodářství nebo stavební inženýrství nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole 
nezařazeným do oblasti vzdělávání,“. 
 

studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání, 
 
1. 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,“. 
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2. K Čl. I, bodu 30: 
 § 12a nově zavádí požadavky na odbornou způsobilost 
fyzické osoby k provádění dohledu na vodními díly. 
Upozorňujeme, že usnesení vlády č. 672 ze dne 22. června 
2020 ukládá povinnost u návrhů právních předpisů, které 
zavádějí nebo mění profesní regulaci přiložit jako 
samostatnou přílohu posouzení této regulace dle nařízení 
vlády č. 306/2020 Sb. Požadujeme materiál doplnit o tuto 
přílohu. 
 

Vysvětleno 
 
Bude řešeno s připomínkovým místem 

Připomínky: 

1. K nadpisu vyhlášky: 
Doporučujeme na konec nadpisu vyhlášky doplnit slova 
„ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.“ ve smyslu čl. 33 odst. 
2, resp. čl. 31 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno 

 2. K Čl. I, bodu 10: 
Doporučujeme v poznámce pod čarou č. 11 zrušit slova „, 
ve znění pozdějších předpisů“, která jsou zde uvedena 
dvakrát.  
 
A dále v poznámce pod čarou č. 12 doporučujeme za text 
„č. 590/2002 Sb.“ vložit čárku a slova „pozdějších předpisů“ 
nahradit slovy „vyhlášky č. 367/2005 Sb.“, jelikož vyhláška 
č. 590/2002 Sb. byla doposud novelizována pouze jednou. 
 

Vysvětleno  
 
Jedná se o přesný název zákona č. 139/2002 Sb.  
 
 
Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K nadpisu: 
 

Upozorňujeme, že v nadpisu návrhu by měla být za 
slovy „vodními díly“ doplněna slova „, ve znění vyhlášky č. 
255/2010 Sb.“. 

 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 1 – k § 1 písm. g): 
 
Upozorňujeme, že v návrhu by v souladu s platným 

zněním s vyznačením navrhovaných změn měla být 
doplněna čárka za slovem „dohledu“. 

 

Akceptováno 

K čl. I bodům 9, 13 a 25 – k poznámce pod čarou č. 3, 
č. 1 a č. 2: 
 
 Doporučujeme název vodního zákona, který je 
citován v rámci obou poznámek pod čarou, uvést tak, jak 
je uveden ve Sbírce zákonů. 

 

Akceptováno 

K čl. I bodu 10 – k poznámce pod čarou č. 12: 
  

Navrhujeme před slovy před slovy „o technických 
požadavcích“ vložit chybějící čárku. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 12 – k § 5 odst. 1: 
  

Za účelem zpřesnění navrhujeme novelizační bod 
uvést ve znění „V § 5 odst. 1 úvodní části…“. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 14 – k § 5 odst. 3: 
  

Za účelem zpřesnění navrhujeme novelizační bod 
uvést ve znění „V § 5 odst. 3 úvodní části…“. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 19 – k § 6 odst. 2: 
 
 Doporučujeme odstranit nadbytečné dvojí dolní 
uvozovky před slovem „Rozsah“ v rámci nově nahrazované 
pasáže. 
 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 24 – k § 7 odst. 1: 
 
 Novelizační bod navrhuje po vzoru čl. 58 odst. 8 
písm. b) Legislativních pravidel vlády uvést ve znění: „V § 
7 se na konci odstavce 1…“. 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 30 – k § 12a odst. 4 písm. a) bodu 1 a 
písm. b) bodu 1: 
 
 Dáváme na zvážení, zda by před spojkou „a“, která 
je na konci textu předmětných ustanovení, neměla být 
čárka vypuštěna, a to s ohledem na znění čl. 42 odst. 2 
písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 

K čl. II – k přechodným ustanovení:  
 
Dáváme na zvážení, zda by nemělo být upřesněno, k 
jakému znění vodního zákona se předmětná přechodná 
ustanovení váží. 
 

Vysvětleno 
 
S ohledem na předpokládaný termín nabytí účinnosti 
vyhlášky se bude jednat o ustanovení zákona ve znění 
aktuální novely (sněmovní tisk č. 556).  

K platnému znění s vyznačenými změnami – k nadpisu 
přílohy č. 4: 
 

V platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
není v nadpisu přílohy č. 4 vyznačena změna obsažená 
v bodu 36 novely.  

 

Akceptováno 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 
 
 

Doporučující připomínky: 
1. V novelizačních bodech č. 9, 13 a 25 – v poznámkách 

pod čarou č. 3, 1 a 2 doporučujeme za slova „o vodách 
a o změně některých zákonů“, v souladu s čl. 61 
Legislativních pravidel vlády, vložit slova „(vodní 
zákon)“. 
 

Akceptováno 
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2. V novelizačním bodě č. 42 – v příloze č. 5 
doporučujeme v kolonce "Plán ochrany území pod VD 
před zvláštními povodněmi pro VD  
I. až III. kategorie" upřesnit, jaký údaj má být 
vodoprávním úřadem doplněn. Doporučujeme proto 
doplnit možnost vodoprávnímu úřadu uvést, zda plán 
existuje např. formou zaškrtnutí „ANO/NE“, popř. uvést 
jiný údaj (kde je plán k dispozici či z jakého je roku).  
V platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
doporučujeme odstranit v § 1 písm. g) čárku před 
spojkou "a". 

 

Vysvětleno 
 
Uvede se informace, zda plán je zpracován (ano/ne), 
v případě, že bude zpracován, uvede se datum jeho 
zpracování. Údaj je povinný pro všechna VD I. – III. 
kategorie, nepovinný pro VD IV. kategorie,  
Pro všechna VD údaje zadá místně příslušný 
vodoprávní úřad. 
 
V rámci zpracování informačního systému, který bude 
sloužit pro evidenci TBD, bude k jednotlivým údajům 
předávaným do informačního systému zřízena 
nápověda pro vyplňování jednotlivých polí. 
 

Úřad vlády-Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády - ministryně 
spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády 

 
Bez vyjádření. 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 
 
 

K bodu 30. (§ 12a) 
Předkladatel novým ustanovením § 12a stanoví náležitosti 
žádosti o udělení pověření k provádění dohledu nad 
vodními díly, v rámci kterých musí fyzická osoba doložit 
doklady o splnění odborné způsobilosti.  
 
Odstavec 4 stanoví konkrétní předpoklady odborné 
způsobilosti, v rámci kterých je jako požadované uváděno 
buď středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. V tomto 
ohledu je nutné vyjasnit, jak budou zohledněny vzdělávací 
programy absolvované žadatelem v jiných státech, resp. v 
ostatních členských státech EU.  
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
 
V současné chvíli disponuje pověřením k provádění 
TBD pouze 14 subjektů – vzhledem k náročnosti 
výkonu TBD se jedná především o větší firmy 
zabývající se projektováním vodních staveb. 
V případě, že by fyzickou osobou odpovědnou za 
výkon TBD byla osoba, která získala vzdělání v jiném 
státě, doloží tato osoba příslušné vzdělání a následně 
bude vyhodnoceno Posuzovací komisí MZe pro 
udělování pověření k výkonu TBD nad vodními díly, 
jestli toto vzdělání odpovídá požadavkům (tedy 
vzdělání stavebního směru v oblasti vodních staveb a 
vodního hospodářství), stejně jako tomu je u žadatelů, 
kteří absolvovali studium v ČR. 
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Odstavec 6 pak pojednává o prokazování bezúhonnosti. 
K tomu dodáváme, že osoby spojené s jiným členským 
státem EU mohou bezúhonnost prokázat rovněž tzv. 
výpisem z Rejstříku trestů s přílohou (dle § 13 odst. 2 a 3 
ve spojení s § 16g odst. 2 a 3 zákona č. 269/1994 Sb., 
Rejstříku trestů), tato možnost ale není návrhem 
předvídána. 
 
Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která je 
státním příslušníkem jiného členského státu Evropské 
unie, jsou informace o jejích pravomocných odsouzeních 
za trestné činy a o navazujících údajích o těchto 
odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu, pokud je 
tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle. 
Dále jsou přílohou výpisu také informace ohledně 
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o 
navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v 
evidenci příslušného státu, o které může v žádosti o výpis 
požádat osoba, která měla nebo má bydliště v jiném 
členském státě Evropské unie nebo která byla státním 
příslušníkem jiného členského státu Evropské unie. 
 
Dle výše uvedeného by měl být návrh upraven, resp. je 
nutné do návrhu zakomponovat variantu, že fyzická osoba 
může prokázat bezúhonnost také výpisem z Rejstříku 
trestů ČR s přílohou (viz k širšímu prokazování 
bezúhonnosti např. § 20 odst. 3 zákona  č. 332/2020 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona 
89/1995 Sb.). 
 

Vysvětleno 
 
Upraveno podle připomínky Ministerstva 
spravedlnosti. 
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K bodu 30. (§ 12b) 
Je potřeba vyjasnit, zda úprava evidence má nějaký vztah 
k nařízení 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). Předkladatel 
sice v odůvodnění na str. 2 uvádí, že návrh nezvyšuje 
množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi, příloha č. 5 k návrhu, na kterou 
§ 12b odkazuje, ale obsahuje i údaje o vlastníkovi, údaje 
o tom, kým byl posudek zpracován, či jméno zpracovatele 
zápisu z prohlídky. Zdá se tudíž, že určité osobní údaje 
zpracovávány budou. 
 

Akceptováno 
 
Bude doplněno do odůvodnění. 
 
 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
K odůvodnění 
 
Číslování novelizačních bodů ve zvláštní části odůvodnění 
neodpovídá číslování v návrhu vyhlášky. Číslování je 
vhodné sjednotit. 
Odůvodnění ve zvláštní části je navíc tak stručné, že z něj 
není možné ozřejmit záměry předkladatele. Je vhodné 
odůvodnění dopracovat 
 

Akceptováno 

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   

Český úřad zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  
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Družstevní asociace ČR Bez vyjádření.  

Energetický regulační úřad Bez vyjádření.  

Hlavní město Praha 
 
 

K úvodní větě: 
 
-doporučujeme slova „, 14 a 16“, v souladu s platným 
zněním zákona, vypustit a dále slova „zákona č. /2020 Sb.“, 
v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „zákona č. 312/2019 Sb.“  
 

Vysvětleno 
 
Návrh reaguje na novelu vodního zákona, která 
upravuje ustanovení § 61. Tato novela není ještě 
vyhlášena ve Sbírce zákonů, byla však již podepsána 
prezidentem republiky, proto je zde uvedeno „zákona 
č. /2020 Sb.  

K bodům 9 (poznámce pod čarou č. 3), 13 (poznámce pod 
čarou č. 1) a 25 (poznámce pod čarou č. 2): 
 
-doporučujeme za slova „o vodách a o změně některých 
zákonů“, v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „(vodní zákon)“. 

Akceptováno 

K bodu 10 (§ 4 odst. 5 a poznámce pod čarou č. 13): 
 
-doporučujeme poznámku pod čarou č. 13, v souladu s čl. 
47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vypustit a její obsah 
vložit do textu odstavce 5. 
 

Vysvětleno 
 
Odkaz na normu ČSN formou poznámky pod čarou 
obsahuje řada právních předpisů. Její obsah není 
možné vložit do textu ustanovení. 

K bodu 12 (§ 5 odst. 1): 
 
-doporučujeme za text „§ 5 odst. 1“ vložit slova „úvodní 
části“. 
 

Akceptováno 

K bodu 14 (§ 5 odst. 3): 
-doporučujeme za text „§ 5 odst. 3“ vložit slova „úvodní 
části“. 
 

Akceptováno 

K bodu 19 (§ 6 odst. 2): 
 
-doporučujeme za text „§ 6 odst. 2“ vložit slova „úvodní 
části“. 
 

Akceptováno 
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K bodu 22 (§ 6 odst. 2 písm. g)): 
 
-doporučujeme text „§10“, v souladu s čl. 69 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit textem „§ 10“. 
 

Akceptováno 

K bodu 25 (§ 7 odst. 2 písm. a) a poznámce pod čarou č. 
2): 
 
-doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou č. 2 i 
poznámku pod čarou č. 2, v souladu s platným zněním 
zákona, vypustit. 
 

Vysvětleno 
 
Návrh reaguje na novelu vodního zákona, která 
upravuje ustanovení § 62. 

K bodu 28 (§ 10 odst. 2): 
 
doporučujeme za text „§ 10 odst. 2“ vložit slova „větě 
druhé“ a za slova „se zrušují a“ vložit slova „ve větě třetí“. 
 

Vysvětleno 
 
S ohledem na jediný výskyt nahrazovaných 
a rušených slov máme za to, že jejich určení 
je dostatečné. 
 

K bodu 36 (Příloze č. 4): 
 
doporučujeme navrhovaný bod, v souladu s platným 
zněním vyhlášky, vypustit. 
 

Vysvětleno 
 
Nadpis přílohy č. 4 v platném znění byl upraven 
dle návrhu novely vyhlášky 

Hospodářská komora ČR 
 
 

Zásadní konkrétní připomínka k předloženému 
materiálu 
Připomínka k § 3 
 
V připravované novele vyhlášky nesouhlasíme 
s navrhovaným zrušením výjimky pro vodovody 
a kanalizace, která je nyní uvedená v § 3 písm. g) stávající 
vyhlášky č. 471/2001 Sb. Tato stávající výjimka znamená, 
že nyní vodovody a kanalizace nepodléhají 
technickobezpečnostnímu dohledu dle vodního zákona. 
Požadujeme zásadní přehodnocení navrhované změny ve 
smyslu níže uvedeného odůvodnění. 
 

Vysvětleno 
 
§ 3 je nově součástí vodního zákona, konkrétně 
§ 61 odst. 2 a 3, kde bude uvedeno: 
 

„(2) Technickobezpečnostnímu dohledu podléhají 
vodní díla, která slouží ke vzdouvání a zadržování 
vody. Jedná se o 
 
a) přehrady, hráze a jezy, s výjimkou příčných staveb 
v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž 
výška od paty hráze po korunu je nižší než 1 metr 
a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1 000 m3, 
nebo pevných a nepohyblivých příčných vzdouvacích 
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Odůvodnění: Předmětnou stávající výjimku požadujeme 
buď ponechat přímo v § 3 připravované novely vyhlášky č. 
471/2001 Sb., nebo tuto výjimku přeřadit do § 4 odst. 1, 
případně do Přílohy č. 1 vyhlášky. 
Předmětná vyhláška č. 471/2001 Sb. se obecně týká 
vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody, 
a to z hlediska posuzování jejich bezpečnosti a stability a 
možných příčin jejich poruch. Jedná se tedy zpravidla o 
vodní díla budovaná na vodních tocích a ovlivňující vodní 
toky vzdouváním nebo zadržováním vody v tocích. Z toho 
důvodu jsou ve stávající vyhlášce v § 3 písm. g) jmenovitě 
vyňata některá vodní díla, která by ani při jejich 
havárii nepoškodila vodní tok a nevyžadují tedy 
technickobezpečnostní dozor. 
 
Současně s navrhovaným zrušením celého § 3 ve stávající 
vyhlášce č.471/2001 Sb. by tedy byla v novele vyhlášky 
zrušena také výjimka v § 3 písm. g) původní vyhlášky č. 
471/2001 Sb., tj. že „stavby nádrží zcela zahloubených v 
zemi bez vzdouvacího prvku, tůní, lagun, slepých ramen, 
vodovodních řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a 
rekreačních bazénů“ nepodléhají dohledu dle § 61 vodního 
zákona. 
 
Dle § 4 odst. 1 vyhlášky by se stanovovala kritéria pro 
zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska 
dohledu pouze dle Přílohy č. 1 k této vyhlášce. V zaslaném 
podkladu k novele vyhlášky není sice doložena Příloha č. 
1, ale předpokládáme, že tato Příloha č. 1 nebude 
změněna, neboť na ni v tomto ustanovení zůstává stále 
odkaz. Znamenalo by to, že u všech vodních děl se bude 
muset posudkem prokazovat možná výše škod v území na 
vodním toku pod určeným vodním dílem a jaké ztráty na 
životech by mohly nastat. 
Jednalo by se o zcela novou povinnost pro vlastníky 
vodovodů a kanalizací, kteří by formálně museli postupovat 
dle § 61 a § 62 vodního zákona. Nově by každý vlastník 

staveb, v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná 
hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 
m,  
 
b) stavby na ochranu před povodněmi,  
 
c) stavby, které se k plavebním účelům zřizují 
v korytech vodních toků nebo na jejich březích, 
 
d) stavby k využití energetického potenciálu 
povrchových vod, s výjimkou příčných staveb 
uvedených v písmenu a), a 
 
e) jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržování 
vody, s výjimkou nádrží zcela zahloubených v zemi 
bez vzdouvacího prvku, slepých ramen, vodovodních 
řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních 
bazénů. 
 

(3) Dále technickobezpečnostnímu dohledu 
podléhají stavby 
 
a) odkališť a  
 
b) hydrotechnických štol a tunelů.“. 
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kanalizace v žádosti o povolení nového nebo změny 
vodovodu, resp. kanalizace, musel na své náklady nechat 
vypracovat a předložit vodoprávnímu úřadu posudek pro 
zařazení tohoto vodního díla do kategorie s návrhem 
podmínek provádění technickobezpečnostního dozoru.  
 
V důsledku novely vyhlášky by tak došlo ke zvýšení 
finančních nákladů u vlastníků vodovodů nebo kanalizací a 
k nové administrativní zátěži vodoprávních úřadů. V 
současné době vodoprávní úřady nestanovují pro 
objekty vodovodů a kanalizací povinnost 
technickobezpečnostního dozoru. Lze očekávat, že 
případné nově zpracované posudky pro vodovody nebo 
kanalizace se nebudou vztahovat na žádnou z kategorií I 
až IV vodních děl, a i nadále se v praxi na stavby vodovodů 
a kanalizací nebude proto vztahovat povinnost 
technickobezpečnostního dohledu dle vodního zákona. 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez vyjádření.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 
 

1. K názvu  

 

Do názvu vyhlášky doporučujeme doplnit slova „ve znění 

vyhlášky č. 255/2010 Sb.“. 

Akceptováno 
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2. K čl. III Účinnost 

 

Návrh novely vyhlášky reaguje na aktuálně projednávanou 

novelu vodního zákona (sněmovní tisk 556, senátní tisk 

318). Vyhláška má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021, 

návrh novely vodního zákona ve znění schváleném 

Poslaneckou sněmovnou má však nabýt účinnosti prvním 

dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení. Nabytí účinnosti navrhované vyhlášky 

doporučujeme sjednotit s novelou zákona. 

 

Akceptováno 

Sdružení místních 
samospráv ČR 
 
 

Příloha 4, Náležitosti zápisu z prohlídky, Základní 
identifikační údaje o určeném vodním díle. 
 
V zápisu z prohlídky je nutné uvádět katastrální území, 
nicméně není jasné, jaké katastrální území uvádět, 
nachází-li se útvar na území dvou katastrů. Doporučujeme 
také zanést kolonku číslo(a) katastrálního(ch) území, 
obec(obce) a okres(okresy), které katastrální území 
umožní podrobněji identifikovat a zabrání tak zmatkům 
vyplývajících z velmi podobných/totožných názvů 
katastrálních území, příp. obcí.  
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno 
 
Vlastní zápis z technickobezpečnostní prohlídky (TBP) 
vždy obsahuje informaci o katastrálním území, které je 
vztaženo k tělesu hráze. Katastrální území slouží pro 
základní polohovou identifikaci vodního díla. 
 
Nejedná se o změnu oproti stávající vyhlášce. 
Zápis z TBP se bude do databáze skenovat, nebude 
se z databáze generovat. 

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 
 
 

K příloze č. 3 bodu 4 písm. d) požadujeme ponechat 

původní text v nezměněné podobě.  

Požadujeme proto vypustit novelizační bod 33. 

 

Vysvětleno 
 
I před navrhovanou úpravou vyhlášky etapové zprávy 
o TBD obsahují termín „uložené úkoly“. Jedná 
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Odůvodnění:  

Pověřené organizace provádějící technickobezpečnostní 

dozor je navrhovaným doplněním umožněno ukládat úkoly, 

a to i bez předchozího projednání. Současná praxe je 

taková, že projednání úkolů probíhalo zpravidla při 

technickobezpečnostní prohlídce za účasti vodoprávního 

úřadu. Návrhy opatření tak byly diskutovány a případně 

uloženy v zápisu z technickobezpečnostní prohlídky. 

Navrhovaná úprava nevylučuje, aby TBD stanovil ve 

zprávě o dohledu i jiné úkoly než ty, které byly projednány 

na technickobezpečnostní prohlídce. Provozovatel 

vodního díla I. kategorie je vždy plně kompetentní 

organizace, která si je zodpovědně vědoma důležitosti TBD 

na jednotlivých objektech, musí být proto partnerem při 

stanovování úkolů, jež má plnit. 

Dělba kompetencí vyplývá i ze samotného vodního 

zákona. Pověřená osoba má pravomoc zajišťovat stav 

vodních děl a navrhovat opatření k odstranění zjištěných 

nedostatků (§ 61 odst. 1 VZ), zatímco pravomoc uložit 

opatření k odstranění závad zjištěných na vodním díle má 

pouze správní orgán, tedy vodoprávní úřad, a vlastník 

vodního díla je povinen je provést (§ 59 odst. 1 písm. d). 

Toto rozložení kompetencí musí zůstat i nadále, nelze 

připustit přechody pravomocí náležejících výkonu státní 

správy na pověřenou organizaci.  

Na výkon technickobezpečnostního dohledu na dílech I. 

kategorie je v ČR de facto monopolní postavení jediné 

pověřené organizace. Navrhovaná změna by tak dávala 

této organizace velkou pravomoc a její postavení tak ještě 

více posílila.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

se o přehled úkolů dohodnutých při předchozí 
technickobezpečnostní prohlídce (TBP) a stav jejich 
plnění. Protože např. rekonstrukce přelivu na základě 
nevyhovujícího posudku bezpečnosti při povodních 
může být záležitost dlouhodobá, je nutno v etapové 
zprávě zhodnotit aktuální stav (před TBP).            
 
Etapová zpráva o TBD je podkladem pro TBP, kde se 
za účasti vodoprávního úřadu diskutují výsledky TBD 
a související problematika bezpečnosti a stability VD. 
V případě, že z výsledků TBD za hodnocené období 
vyplynou úkoly, tak ty vždy navrhují ve spolupráci 
pracovníci TBD vlastníka a pověřené organizace 
a vodoprávní úřad je zpravidla akceptuje, případně 
schválí rozhodnutím. Zápis z TBP u významných děl 
zpracovává vlastníkem určená fyzická osoba 
a podepisují ho ostatní účastníci. 
 
Obava, že by pracovníci organizace pověřené 
výkonem TBD úkolovali vlastníky vodních děl, je tedy 
neopodstatněná. 
 
Upraveno na „kontrola uložených úkolů a návrhy 
nápravných opatření“. 
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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: 
V záhlaví § 1 doporučujeme za slova 
„technickobezpečnostní dohled“ doplnit slova „nad vodními 
díly“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o první použití celého oficiálního termínu 
„technickobezpečnostní dohled nad vodními díly“ (kromě 
jeho výskytu v názvu vyhlášky) a jeho zkrácení přichází 
v úvahu až v dalším textu. 
 
Návrh nového znění: 
§ 1  
Předmět úpravy 
Tato vyhláška vymezuje technickobezpečnostní dohled 
nad vodními díly (dále jen „dohled") a stanoví… 
 

Akceptováno 
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Připomínka: 
K § 5 odst. 6 – Z formulace „To platí i pro případy 
rekultivace odkaliště“  není patrné, zda je míněno 
provádění dohledu TBD pro období provádění 
rekultivačních prací, či i pro období po jejich dokončení. 
 
Odůvodnění: 
Je nutné přesně stanovit období, resp. fáze existence 
stavby či zařízení, po které je nutné provádět 
technickobezpečnostní dohled (principiálně by 
zrekultivované odkaliště již nemělo být vodním dílem, a 
nemělo by tak být předmětem provádění TBD. 
 
Návrh nového znění: 
(6) U odkališť, kde dochází k postupnému zvyšování 
zatížení hrázového systému, se dohled provádí jako v 
etapě ověřovacího provozu po celou dobu jejich provozu. 
To platí i v průběhu rekultivace odkaliště až do jejího 
úplného dokončení. 
 

Akceptováno 

Ústecký kraj  Bez vyjádření.  

Liberecký kraj Bez připomínek.  

Královéhradecký kraj Bez připomínek.  

Pardubický kraj Bez připomínek.  

Kraj Vysočina Bez vyjádření.  

Jihomoravský kraj   
 
 

Zásadní připomínka: 
 
K § 3, který je zcela odstraněn: 
Nesouhlasíme se zrušením příslušného ustanovení, 
vymezení vodních děl podléhajících dohledu by mělo 
zůstat zachováno. 
Dále nesouhlasí číslování, na § 2 hned navazuje § 4. 
 

Vysvětleno 
 
§ 3 je nově součástí vodního zákona, konkrétně 
§ 61 odst. 2 a 3, kde bude uvedeno: 
 

„(2) Technickobezpečnostnímu dohledu podléhají 
vodní díla, která slouží ke vzdouvání a zadržování 
vody. Jedná se o 
 
a) přehrady, hráze a jezy, s výjimkou příčných staveb 
v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž 
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výška od paty hráze po korunu je nižší než 1 metr 
a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1 000 m3, 
nebo pevných a nepohyblivých příčných vzdouvacích 
staveb, v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná 
hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 
m,  
 
b) stavby na ochranu před povodněmi,  
 
c) stavby, které se k plavebním účelům zřizují 
v korytech vodních toků nebo na jejich březích, 
 
d) stavby k využití energetického potenciálu 
povrchových vod, s výjimkou příčných staveb 
uvedených v písmenu a), a 
 
e) jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržování 
vody, s výjimkou nádrží zcela zahloubených v zemi 
bez vzdouvacího prvku, slepých ramen, vodovodních 
řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních 
bazénů. 
 

(3) Dále technickobezpečnostnímu dohledu 
podléhají stavby 
 
a) odkališť a  
 
b) hydrotechnických štol a tunelů.“. 
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K § 4 odst.5: 
 
Upozorňujeme, že se jedná o dost rozdílné fáze, ve kterých 
se má zpracovat předmětný posudek - zařazení díla do 
kategorie. Výstavba vodního díla, tedy realizace a Plán 
společných zařízení, který se dělá u pozemkových úprav a 
je to skutečně plán, který neřeší technické parametry 
stavby, ale řeší budoucí prostorové umístění, které musí 
zpřesnit vyšší stupně projektové dokumentace, požadavky 
jsou nevyváženě nastavené. 
 

Vysvětleno 
 
Pozemkové úpravy nahrazují územní rozhodnutí. 
Pokud by nebyl v této fázi zpracován kategorizační 
posudek, může následně při stavebním řízení dojít po 
zařazení vodního díla do příslušné kategorie 
k významným změnám v dispozičním a konstrukčním 
řešení vodního díla (zejména změny spojené 
s převedením povodňových průtoků, tzn. zejména 
dimenzování bezpečnostního přelivu). V rámci plánu 
společných zařízení musí být zpracováno v případě 
navrhovaných vodních děl tzv. DTR (dokumentace 
technických řešení), na základě kterého lze vodní dílo 
kategorizovat. 
 

K § 10 odst. 2: 
 
Termín ověřovací provoz nahradit termínem zkušební 
provoz, z důvodu nezbytného souladu s aktuálně platnou 
legislativou (vodním zákonem). 
 

Vysvětleno 
 
Termín „ověřovací provoz“ se používá stále od počátku 
systému TBD ve všech souvisejících předpisech.  
„Zkušební“ provoz je ve vodním zákoně používán 
pouze u čistíren odpadních vod, provádí se také 
u strojů a zařízení.  
 
Ověřovací provoz je jedna z nejdůležitějších etap 
existence vodních děl určených ke vzdouvání nebo 
zadržování vody, nad kterými se provádí TBD. ČOV 
není určené vodní dílo a TBD nepodléhá. 
 

K § 12a odst. 4: 
 
Upozorňujeme, na chybějící bakalářské vzdělání, případně 
diplomovaný specialista, dané vzdělání bude v nevýhodě 
oproti středoškolskému. 
 

Vysvětleno 
 
Bakalářské vzdělání, případně dip. spec. je možné 
pouze pro výkon TBD nad III. kategorií VD, kde je 
požadováno nejméně úplné střední vzdělání. 
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K § 12b odst. 3: 
 
Upozorňujeme, že pokud vodoprávní úřady mají doplnit 
evidenci, musí mít tyto údaje k dispozici. Vodoprávní úřady 
nemusí být nutnou součástí prohlídky a nebudou moci ty 
údaje vyplnit. Není zřejmé, zda i pak bude prohlídka platná. 
 

Vysvětleno 
 
Vodoprávním úřadům bude tyto údaje předávat 
vlastník nebo provozovatel vodního díla 
(viz novelizované znění § 62 vodního zákona). 

Upozorňujeme, že chybí příloha č.1. 
 

Vysvětleno 
 
V příloze č. 1 nedochází k žádné změně, proto není 
třeba ji v platném znění uvádět. 
 

K příloze č. 4: 
 
Požadujme doplnit i povodňové orgány, protože 
povodňová ochrana může být dotčena stavem vodního 
díla. 
 

Vysvětleno 
 
Do zápisu z TBP jsou tyto údaje nadbytečné, kontaktní 
údaje jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány 
v Programu TBD a Manipulačním řádu. 

K příloze č. 5: 
 
Upozorňujeme, že vodoprávní úřad nedisponují všemi 
požadovanými údaji k vyplnění a dokumenty. Údaje by 
měla doplnit pověřená osoba, případně vlastník. 
 

Vysvětleno 
 
Vodoprávní orgány doplní pouze zprávu o TBD 
a zprávu z prohlídky, ostatní jim dodá vlastník nebo 
provozovatel VD. 

Olomoucký kraj Bez připomínek.  

Moravskoslezský kraj   Bez připomínek.  

Zlínský kraj 
 
 

1. K čl. I. odst. 7 návrhu vyhlášky (§ 2 písm. i) vyhlášky 
v navrhovaném znění) je nevhodně upraven odkaz na 
§ 61 odst. 7 vodního zákona, neboť popisuje již 
zkategorizované vodní dílo. Požadujeme ponechat 
odkaz na § 61 odst. 5 vodního zákona. 
 
Odůvodnění: Původní odkaz se týkal § 61 odst. 5 vodního 
zákona, kde vodoprávní úřad s přihlédnutím k posudku 
podle § 61 odst. 4 vodního zákona zpravidla v rámci 
povolení stavby nebo jejích změn rozhodoval o povinnosti 

Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky nabyde účinnosti současně s novelou 
vodního zákona, ve kterém byly upraveny mimo jiné 
§ 61 a 62, v nichž došlo k přečíslování odstavců 
(sněmovní tisk č. 556).  
 
Odstavec 7 je tedy uveden správně (jedná 
se o původní odstavec 5). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ7XGB)



 29 

zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o 
jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o 
zařazení vodního díla do kategorie I. až IV. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K čl. I. odst. 8 návrhu vyhlášky: Požadujeme 
v souladu se zněním ustanovení vodního zákona 
vymezit rozsah vodních děl podléhajících TBD, tj. 
ponechat stávající § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb. (nebo 
upravit dle potřeb jeho výčet). S tím souvisí i rozšíření 
výčtu vymezení předmětu úpravy navrhované 
vyhlášky v § 1 o toto vymezení. 
 
Odůvodnění: § 61 odst. 3 vodního zákona, dává zmocnění 
ministerstvu zemědělství ve vyhlášce vymezit vodní díla 
podléhající technickobezpečnostnímu dohledu – avšak 
návrh vyhlášky ruší stávající § 3, kde jsou vymezena vodní 
díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu (dále 
jen TBD), což považujeme za závažnou chybu, neboť 
nebude jasné, jaká vodní díla TBD podléhají. Podotýkáme, 
že vypořádání výčtu vodních děl podléhající TBD pouze na 
navrhovaném znění ustanovení § 2 písm. i) nepovažujeme 
za vhodné, neboť odkaz na § 61 odst. 7 vodního zákona 
nám vodní díla TBD nevymezí; popisuje již 
zkategorizované vodní dílo. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
 
§ 3 je nově součástí vodního zákona, konkrétně 
§ 61 odst. 2 a 3, kde bude uvedeno: 
 

„(2) Technickobezpečnostnímu dohledu podléhají 
vodní díla, která slouží ke vzdouvání a zadržování 
vody. Jedná se o 
 
a) přehrady, hráze a jezy, s výjimkou příčných staveb 
v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž 
výška od paty hráze po korunu je nižší než 1 metr 
a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1 000 m3, 
nebo pevných a nepohyblivých příčných vzdouvacích 
staveb, v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná 
hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 
m,  
 
b) stavby na ochranu před povodněmi,  
 
c) stavby, které se k plavebním účelům zřizují 
v korytech vodních toků nebo na jejich březích, 
 
d) stavby k využití energetického potenciálu 
povrchových vod, s výjimkou příčných staveb 
uvedených v písmenu a), a 
 
e) jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržování 
vody, s výjimkou nádrží zcela zahloubených v zemi 
bez vzdouvacího prvku, slepých ramen, vodovodních 
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řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních 
bazénů. 
 

(3) Dále technickobezpečnostnímu dohledu 
podléhají stavby 
 
a) odkališť a  
 
b) hydrotechnických štol a tunelů.“. 
 

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez vyjádření.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez vyjádření.  

Česká asociace 
hydrogeologů, z.s. 

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. 
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Sekretariát Asociace krajů Bez vyjádření.  

Státní pozemkový úřad Bez vyjádření.  

Zemědělský svaz ČR Bez vyjádření.  
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