254/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. ervna 2001
o vodách a o zm

n kterých zákon (vodní zákon)

Zm na: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Zm na: 274/2003 Sb.
Zm na: 20/2004 Sb.
Zm na: 20/2004 Sb. ( ást)
Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

ÁST PRVNÍ
ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Ú el a p edm t zákona
(1) Ú elem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní
vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdroj
a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod,
vytvo it podmínky pro snižování nep íznivých ú ink

povodní

a sucha a zajistit bezpe nost vodních d l v souladu s právem
Evropských spole enství1). Ú elem tohoto zákona je téžp ispívat
k ochran vodních ekosystém

a na nich p ímo závisejících

suchozemských ekosystém .
(2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním
vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových
a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemk m a stavbám, s nimiž
výskyt t chto vod p ímo souvisí, a to v zájmu zajišt ní trvale
udržitelného užívání t chto vod, bezpe nosti vodních d l a ochrany
ed ú inky povodní a sucha.
-----------------------------------------------------------------1) Nap íklad Sm rnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. ervna 1975
o požadované jakosti povrchových vod ur ených k odb ru pitné
vody v lenských státech, Sm rnice Rady 76/160/EHS ze dne 8.
prosince 1975 o jakosti vody pro koupání, Sm rnice Rady
76/464/EHS ze dne 4. kv tna 1976 o zne išt ní zp sobeném
ur itými nebezpe nými látkami vypoušt nými do vodního prost edí
Spole enství a návazné sm rnice Rady, Sm rnice Rady 78/659/EHS
ze dne 18. ervence 1978 o jakosti povrchových vod vyžadujících
ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb, Sm rnice Rady
80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochran podzemních vod
p ed zne išt ním ur itými nebezpe nými látkami dopln ná
sm rnicemi Rady 90/656/EHS a 91/692/EHS, Sm rnice Rady
91/271/EHS ze dne 21. kv tna 1991 o išt ní m stských odpadních
vod, Sm rnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991
o ochran vod p ed zne išt ním dusi nany ze zem

lských

zdroj , Sm rnice Rady 96/61/ES ze dne 24. zá í 1996
o integrované prevenci a ízení zne išt ní, Sm rnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000 ustavující
rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní politiky.
§2

Vymezení pojm
(1) Povrchovými vodami jsou vody p irozen se vyskytující na
zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li
echodn zakrytými úseky, p irozenými dutinami pod zemským
povrchem nebo v nadzemních vedeních.
(2) Podzemními vodami jsou vody p irozen se vyskytující pod
zemským povrchem v pásmu nasycení v p ímém styku s horninami; za
podzemní vody se považují téžvody protékající drenážními systémy
a vody ve studních.
(3) Vodním útvarem je vymezené významné soust ed ní
povrchových

nebo podzemních

vod v ur itém prost edí

charakterizované spole nou formou jejich výskytu nebo spole nými
vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se
lení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod.
(4) Útvar povrchové vody je vymezené soust ed ní povrchové
vody v ur itém prost edí, nap íklad v jezeru, ve vodní nádrži,
v koryt vodního toku.
(5) Siln ovlivn ný vodní útvar je útvar povrchové vody,
který má v d sledku lidské innosti podstatn zm

ný charakter.

(6) Um lý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvo ený
lidskou inností.
(7) Útvar podzemní vody je vymezené soust ed ní podzemní vody
v p íslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí
horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostate nou propustností,
umož ující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její
proud ní i odb r.
(8) Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které
jsou využívány nebo které mohou být využívány pro uspokojení
pot eb lov ka, zejména pro pitné ú ely.
(9) Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich
vzdouvání pomocí vodních d l, využívání jejich energetického
potenciálu, jejich využívání k plavb nebo k plavení d eva,
k chovu ryb nebo vodní dr beže, jejich odb r, vypoušt ní odpadních
vod do nich a další zp soby, jimižlze využívat jejich vlastnosti
nebo ovliv ovat jejich množství, pr tok, výskyt nebo jakost.
(10) Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok
odtéká sítí vodních tok k ur itému místu vodního toku (obvykle
soutok s jiným vodním tokem nebo vyúst ní vodního toku do jiného
vodního útvaru). Povodí je ohrani eno rozvodnicí, kterou je
myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními
povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních
útvar v povodí.
(11) Hydrogeologický

rajon je území

s obdobnými

hydrogeologickými pom ry, typem zvodn ní a ob hem podzemní vody.
§3

Práva k vodám a právní povaha vod
(1) Povrchové a podzemní vody nejsou p edm tem vlastnictví
a nejsou sou ástí ani p íslušenstvím pozemku, na n mž nebo pod
nímžse vyskytují; práva k t mto vodám upravuje tento zákon.
(2) Za povrchové a podzemní vody se nepovažují vody, které
byly z t chto vod odebrány.
(3) V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná
o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní ú ad.
§4
(1) Na vody, které jsou podle zvláštního zákona1a)
vyhrazenými nerosty, a na p írodní lé ivé zdroje a zdroje
írodních minerálních vod, o nichž bylo vydáno osv

ení podle

zvláštního zákona,2) se tento zákon vztahuje, jen pokud tak
výslovn stanoví.
(2) D lní vody se pro ú ely tohoto zákona považují za vody
povrchové, pop ípad podzemní a tento zákon se na n vztahuje,
pokud zvláštní zákon1a) nestanoví jinak.
-----------------------------------------------------------------1a) Nap íklad zákon . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného
bohatství, ve zn ní pozd jších p edpis .
2) Zákon . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích
p írodních minerálních vod, p írodních lé ebných lázních
a láze ských místech a o zm

n kterých souvisejících zákon

(láze ský zákon).
HLAVA II
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Díl 1
Základní povinnosti
§5
(1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami,
je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpe ovat jejich hospodárné
a ú elné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to,
aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu
a k porušování jiných ve ejných zájm

chrán ných zvláštními

právními p edpisy.3)
(2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami
k výrobním ú el m, je povinen za ú elem spln ní povinností podle
odstavce 1 provád t ve výrob ú inné úpravy vedoucí k hospodárnému
využívání vodních zdroj

a zohled ující nejlepší dostupné

technologie.
(3) P i provád ní staveb4) nebo jejich zm n nebo zm n jejich
užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a ú elu užívání
chto staveb je zabezpe it zásobováním vodou a odvád ním,
išt ním, pop ípad jiným zneškod ováním odpadních vod z nich
v souladu s tímto zákonem. Stavební ú ad nesmí bez spln ní t chto

podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodate ném
povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení zm n stavby p ed jejím
dokon ením, pop ípad kolauda ní rozhodnutí ani rozhodnutí o zm
užívání stavby.
-----------------------------------------------------------------3) Nap íklad zákon . 17/1992 Sb., o životním prost edí, ve zn ní
zákona . 123/1998 Sb., zákon . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon .
344/1992 Sb., o ochran zem

lského p dního fondu, ve zn ní

pozd jších p edpis , zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví
lidu, ve zn ní pozd jších p edpis .
4) Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
Díl 2
Nakládání s povrchovými vodami
§6
Obecné nakládání s povrchovými vodami
(1) Každý m že na vlastní nebezpe í bez povolení nebo
souhlasu vodoprávního ú adu odebírat povrchové vody nebo s nimi
jinak nakládat pro vlastní pot ebu, není-li k tomu t eba
zvláštního technického za ízení.
(2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního ú adu rovn ž není
eba k zachycování povrchových vod jednoduchými za ízeními na
jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke zm

p irozeného odtoku

vod za ú elem jejich ochrany p ed škodlivými ú inky t chto vod.
(3) P i obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí
ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat
írodní prost edí, zhoršovat odtokové pom ry, poškozovat b ehy,
vodní díla a za ízení, za ízení pro chov ryb a porušovat práva
a právem chrán né zájmy jiných.
(4) Vodoprávní ú ad m že obecné nakládání s povrchovými
vodami bez náhrady upravit, omezit, pop ípad

zakázat,

vyžaduje-li to ve ejný zájem, zejména dochází-li p i n m
k porušování povinností podle odstavce 3 nebo z d vodu bezpe nosti
osob. P sobnost jiných správních ú ad ke stanovení podmínek
k užívání t chto vod ke koupání 5) není tímto zákonem dot ena.
-----------------------------------------------------------------5) Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní zákona . 254/2001
Sb.
§7
Užívání povrchových vod k plavb
(1) K užívání povrchových vod k plavb a k odb ru vody
pot ebné k provozu plavidel není t eba povolení vodoprávního
adu.
(2) Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit je pot ebným
za ízením k akumulaci odpadních vod a ádn je provozovat, pokud

i jejich užívání nebo provozu mohou odpadní vody vznikat, a jsou
povinni zabránit únik m odpadních vod a závadných látek z plavidel
do vod povrchových.
(3) Provozovatelé p ístav a speciálních lodí 6) ur ených
k doprav pohonných hmot a odpad z plavidel (dále jen "obslužní
lo ") jsou povinni zabezpe ovat zásobování plavidel pohonnými
a provozními hmotami a odstra ování odpadních vod nebo závadných
látek z plavidel v p ístavech nebo pomocí obslužních lodí tak, aby
i tom nedocházelo ke zne iš ování povrchových nebo podzemních
vod.
(4) P

erpávání odpadních vod nebo závadných látek

z plavidel a zásobování plavidel pohonnými nebo provozními hmotami
mimo p ístavy je zakázáno, pokud jejich objem je v jednotlivých
ípadech v tší než 50 litr

nebo pokud tyto innosti

nezabezpe uje obslužní lo .
(5) Na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdroj
I. stupn a na nádržích ur ených povolením nebo rozhodnutím
vodoprávního ú adu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 nebo podle
edchozích p edpis

pro chov ryb je plavba plavidel se

spalovacími motory zakázána. Nejde-li o dopravn významné vodní
cesty,7) je tato plavba zakázána na vodních nádržích a vodních
tocích, které stanoví Ministerstvo dopravy a spoj

v dohod

s Ministerstvem životního prost edí ve spolupráci s Ministerstvem
zem

lství vyhláškou. Povrchové vody lze užívat k plavb jen tak,

aby p i tom nedošlo k ohrožení zájm rekreace, jakosti vod
a vodních ekosystém , bezpe nosti osob a vodních d l; rozsah
a podmínky užívání povrchových vod k plavb stanoví Ministerstvo
dopravy a spoj v dohod s Ministerstvem životního prost edí ve
spolupráci s Ministerstvem zem

lství vyhláškou.

(6) Zákaz plavby podle odstavce 5 se nevztahuje na plavidla
Státní plavební správy, Hasi ského záchranného sboru
republiky, ozbrojených sil

eské republiky, Policie

eské
eské

republiky a správc vodních tok , pokud jsou použita ke služebním
el m, dále na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou,
údržbou nebo provozem vodních d l nebo jiných staveb na vodních
tocích nebo na pozemcích p i nich, plavidla osob vykonávajících
povinnosti podle tohoto zákona nebo plavidla použitá k nutnému
zajišt ní zdravotní služby nebo p i ochran p ed povodn mi.
(7) O výjimkách ze zákazu a omezení podle odstavce 5 pro
sportovní innost rozhoduje v jednotlivých p ípadech vodoprávní
ad po projednání se Státní plavební správou.
(8) Kontrolu dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími
motory na povrchových vodách podle odstavce 5, jakož i kontrolu
užívání povrchových vod k plavb s ohledem na stanovený rozsah
a podmínky jejich užívání vykonává Policie

eské republiky

a Státní plavební správa.
-----------------------------------------------------------------6) § 2 odst. 1 písm. a) bod 8 vyhlášky . 223/1995 Sb.,
o zp sobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních
cestách.
7) Zákon . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní zákona
. 358/1999 Sb.

Díl 3
Povolení, souhlas a vyjád ení
Oddíl 1
Povolení
§8
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(dále jen "povolení k nakládání s vodami") je t eba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li p i tom o obecné nakládání
s nimi
1. k jejich odb ru,
2. k jejich vzdouvání, pop ípad akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání t chto vod pro chov ryb nebo vodní dr beže,
pop ípad jiných vodních živo ich , za ú elem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odb ru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich erpání za ú elem snižování jejich hladiny,
4. k um lému obohacování podzemních zdroj

vod povrchovou

vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k erpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému
vypoušt ní do t chto vod za ú elem získání tepelné energie,
e) k erpání zne išt ných podzemních vod za ú elem snížení jejich
zne išt ní a k jejich následnému vypoušt ní do t chto vod,
pop ípad do vod povrchových.
(2) Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo
právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba,
která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1
nebo podle p edchozích p edpis (dále jen "oprávn ný") je
oprávn na nakládat s vodami v rozsahu a k ú elu po dobu uvedenou
v platném povolení.
(3) Povolení k nakládání s vodami není t eba
a) k erpacím pokus m p i provád ní hydrogeologického pr zkumu
nebo p i pr zkumu vydatnosti zdroj podzemních vod, pokud mají
trvat mén než14 dn a odb r vody v této dob nep ekro í 1
l/s,
b) k odb

m povrchových a podzemních vod pro zjiš ování

a hodnocení stavu t chto vod (§ 21),
c) k jednorázovému odb ru povrchových nebo podzemních vod
v p ípadech záchranných prací p i mimo ádných událostech,
požárech a jiných živelních pohromách,
d) k nakládání s povrchovými vodami p i cvi ení a zásahu
Hasi ského záchranného sboru eské republiky a jednotek požární
ochrany, Policie eské republiky nebo ozbrojených sil

eské

republiky; toto nakládání musí být p i cvi ení p edem
projednáno s vodoprávním ú adem.

§9
(1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na asov
omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví ú el,
rozsah, povinnosti a pop ípad podmínky, za kterých se toto
povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání
s podzemními vodami je vyjád ení osoby s odbornou zp sobilostí,
pokud vodoprávní ú ad ve výjime ných p ípadech nerozhodne jinak.8)
(2) Povolení k vypoušt ní odpadních vod nem že být vydáno na
dobu delší než 10 let, v p ípad vypoušt ní odpadních vod se
zvláš nebezpe nými látkami nebo nebezpe nými látkami podle
ílohy . 1 na dobu delší než4 roky.
(3) Povoluje-li vodoprávní ú ad odb r povrchových nebo
podzemních vod podléhající zpoplatn ní (§ 88 a 101) na dobu delší
než1 rok, stanoví sou asn i výši povoleného ro ního odb ru.
(4) Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu
oprávn ného prodloužit, pokud se nezm nily podmínky, za kterých
bylo povolení ud leno.
(5) Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání
s vodami je nutno podat nejpozd ji do 6 m síc p ed uplynutím
doby, na nižbylo toto povolení vydáno. V takovém p ípad povolení
k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto.
(6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich
energetického potenciálu nem že být vydáno na dobu kratší než25
let.
-----------------------------------------------------------------8) Zákon . 62/1988 Sb., o geologických pracích a o eském
geologickém ú adu, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 10
(1) Oprávn ný, který má povolení k nakládání s vodami
s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 až4
v množství alespo 6 000 m3 vody v kalendá ním roce nebo 500 m3
vody v kalendá ním m síci, jakož i ten, kdo má povolení
k nakládání s vodami v tomto množství, která je p írodním lé ivým
zdrojem nebo zdrojem p írodních minerálních vod nebo která je
vyhrazeným nerostem, je povinen m it množství a jakost vody, se
kterým nakládá, a p edávat výsledky tohoto m ení p íslušnému
správci povodí (§ 48 odst. 1).
(2) Oprávn ný, který má povolení ke vzdouvání, p ípadn
k akumulaci povrchových vod a p esahuje-li povolený objem vody
vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem
akumulované 1 000 000 m3, je povinen m it množství vzduté nebo
akumulované vody a p edávat o tom údaje p íslušnému správci
povodí.
(3) Zp sob a etnost m ení množství vody a jakosti vody
podle odstavce 1 pro jednotlivé druhy nakládání s vodami, m ení
množství vody akumulované nebo vzduté podle odstavce 2 a rozsah,
zp sob a etnost p edávání výsledk t chto m ení správc m povodí
stanoví Ministerstvo zem

lství po projednání s Ministerstvem

životního prost edí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.
(4) Vodoprávní ú ad m že stanovit v povolení k nakládání
s vodami i další podrobnosti t chto m ení. V p ípad mimo ádné
situace m že vodoprávní ú ad na návrh oprávn ného stanovit zp sob
a rozsah m ení mimo ízení o povolení k nakládání s vodami, a to
na omezenou nezbytn nutnou dobu.
§ 11
(1) Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání
s vodami, které bylo vydáno pro ú el spojený s vlastnictvím
k pozemk m a nebo stavbám, p echázejí na jejich nabyvatele, pokud
tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit ú elu uvedenému
v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání t chto
pozemk

nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv

uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi
vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé t chto pozemk a nebo
staveb, p ípadn

jejich uživatelé, jsou povinni oznámit

vodoprávnímu ú adu, že došlo k p evodu nebo p echodu pozemku nebo
stavby, s nimižje povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do
2 m síc

ode dne jejich p evodu nebo p echodu, p ípadn vzniku

práv k jejich užívání.
(2) Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím
pozemk m a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu ú adu, správci
vodního toku nebo vlastníku vodního díla právní povinnost náhrady
oprávn ným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném
množství a s ur itými vlastnostmi.
(3) Nestanoví-li vodoprávní ú ad jinak, m že oprávn ný
umožnit výkon svého povolení k nakládání s vodami i jinému.
(4) Je-li povolené nakládání s vodami nezbytn t eba ve
ve ejném zájmu a oprávn ný své povolení nevyužívá zcela nebo
ásti, m že mu vodoprávní ú ad uložit povinnost umožnit využití
jeho vodního díla nebo za ízení k povolenému nakládání s vodami
jinou, vodoprávním ú adem ur enou fyzickou nebo právnickou osobou,
na dobu nezbytn nutnou nebo do doby rozhodnutí o jeho vyvlastn ní
nebo omezení vlastnického práva, a to za p im enou náhradu.
§ 12
Zm na a zrušení povolení k nakládání s vodami
(1) Vodoprávní ú ad m že z vlastního podn tu nebo na návrh
platné povolení k nakládání s vodami zm nit nebo zrušit, a to,
a) dojde-li ke zm

podmínek rozhodných pro vydání povolení

k nakládání s vodami, nap íklad p i zm

stanoveného

minimálního z statkového pr toku (§ 36) nebo p i zm
stanovené minimální z statkové hladiny podzemních vod (§ 37),
b) dojde-li p i výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému
nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem
nebo stanovených podle n ho, pop ípad k poškozování práv
jiných,
c) nevyužívá-li oprávn ný vydaného povolení k nakládání s vodami
bez vážného d vodu po dobu delší 2 let,
d) požádá-li oprávn ný písemn o jeho zrušení,

e) p esahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami
dlouhodob pot ebu oprávn ného,
f) dojde-li ke zm

právních p edpis stanovujících ukazatele

p ípustného zne išt ní vod a jejich hodnoty (§ 38 odst. 6),
g) byla-li oprávn nému, který má povolení k vypoušt ní odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost
p ipojit se na kanalizaci podle zvláštního právního
p edpisu,8a) nebo
h) je-li to nezbytné ke spln ní
1. ak ního programu (§ 33 odst. 2),
2. program

snížení zne išt ní povrchových vod (§ 34 odst.

2 a § 35 odst. 1),
3. programu snížení zne išt ní povrchových vod nebezpe nými
závadnými látkami a zvláš nebezpe nými závadnými látkami
(§ 38 odst. 5),
4. plánu pro zlepšování jakosti surové vody podle zvláštního
právního p edpisu,8b) nebo
5. plánu oblasti povodí (§ 25 odst. 6).
(2) Technická kritéria a zp sob zpracování odborných podklad
pro rozhodování vodoprávního ú adu podle odstavce 1 písm. f) a h)
stanoví Ministerstvo životního prost edí v dohod s Ministerstvem
zem

lství vyhláškou.

-----------------------------------------------------------------8a) § 3 odst. 8 zákona

. 274/2001 Sb., o vodovodech

a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm

n kterých zákon

(zákon o vodovodech a kanalizacích).
8b) § 13 odst. 4 zákona . 274/2001 Sb.
§ 13
Zánik povolení k nakládání s vodami
Povolení k nakládání s vodami zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo ud leno,
b) zánikem vodního díla (§ 55) umož ujícího povolené nakládání
s vodou, pokud vodoprávní ú ad do 1 roku po zániku díla
nestanoví lh tu a podmínky k uvedení stavby do p vodního stavu,
v tomto p ípad povolení zaniká marným uplynutím této lh ty,
c) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, kterým bylo
povolení ud leno, pokud nedošlo k p echodu oprávn ní na dalšího
nabyvatele podle § 11 odst. 1.
§ 14
Povolení k n kterým innostem
(1) Povolení k n kterým innostem je t eba
a) k vysazování strom nebo ke

v záplavových územích v rozsahu

ovliv ujícím odtokové pom ry,
b) k t žb písku, št rku, bahna s výjimkou bahna k lé ivým ú el m,
valoun apod. (dále jen "

ní materiál") z pozemk , na nichž

leží koryto vodního toku,
c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku
v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních
zdroj ,
d) k zasypávání odstavených ramen vodních tok ,
e) k vrácení vodního toku do p vodního koryta (§ 45).

(2) Povolení k innostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo
b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku (§ 48)
v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla
v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále není t eba podle
odstavce 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z d vod obnovy
porost

a p i innostech uložených zákonem . 289/1995 Sb.,

o lesích a o zm

a dopln ní n kterých zákon

(lesní zákon), ve

zn ní pozd jších p edpis .
(3) Vodoprávní ú ad stanoví p i povolování t žby

ního

materiálu podmínky t žby tohoto materiálu, v etn p ípadné sanace
a rekultivace.
(4) Osoba oprávn ná k t žb podle odstavce 1 písm. b) je
povinna po skon ení t žby

ního materiálu zam it a zakreslit do

technické dokumentace skute ný stav místa t žby a p edat tuto
dokumentaci vodoprávnímu ú adu a správci vodního toku.
(5) Na vydání, zrušení, zm nu a zánik povolení k n kterým
innostem se použijí ustanovení § 9 až13 p im en .
§ 15
Stavební povolení k vodním díl m
(1) K provedení vodních d l, k jejich zm nám a zm nám jejich
užívání, jakož i k jejich odstran ní je t eba povolení
vodoprávního ú adu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami
a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami t eba, lze je
povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami
nejpozd ji sou asn s povolením stavby vodního díla.
(2) Udržovací práce, které by mohly negativn ovlivnit
životní prost edí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník
povinen ohlásit9) vodoprávnímu ú adu. Ohlášení podléhá i obnova
vodních d l zni ených živelní pohromou nebo havárií; v t chto
ípadech iní lh ta pro sd lení vodoprávního ú adu, že proti
obnovení nemá námitek, 15 dn .
(3) Vodoprávní ú ad ve stavebním povolení stanoví povinnosti,
pop ípad podmínky, za kterých je vydává, a ú el, kterému má vodní
dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s tímto
zákonem.
(4) Vodoprávní ú ad vykonává p sobnost speciálního stavebního
adu podle zvláštního zákona.10)
(5) Vodoprávní ú ad m že vyzvat žadatele o stavební povolení
k p edložení návrhu manipula ního

ádu, pop ípad výpo tu

povod ové vlny zvláštní povodn , a to u vodních d l vzdouvajících
nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich
energetický potenciál.
(6) P i povolování vodních d l, jejich zm n, zm n jejich
užívání a jejich odstran ní musí být zohledn na ochrana vodních
a na vodu vázaných ekosystém . Tato vodní díla nesm jí vytvá et
bariéry pohybu ryb a vodních živo ich v obou sm rech vodního

toku. To neplatí v p ípadech,
a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby
k hrazení byst in a strží,
b) vyžaduje-li to ochrana p ed povodn mi nebo jiný ve ejný zájem,
nebo
c) kdy pohyb ryb a vodních živo ich v obou sm rech vodního toku
nelze zajistit z d vodu technické neproveditelnosti nebo
neúm rných náklad .
(7) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení § 8 odst. 1
nebo podle p edchozích p edpis o nakládání s vodami, rozhodne
vodoprávní ú ad o podmínkách dalšího trvání, pop ípad odstran ní
vodního díla, které umož ovalo nakládání s vodami.
-----------------------------------------------------------------9) § 57 zákona . 50/1976 Sb., ve zn ní zákona . 83/1998 Sb.
10) § 120 zákona . 50/1976 Sb., ve zn ní zákona . 83/1998 Sb.
§ 16
Povolení k vypoušt ní odpadních vod s obsahem
zvláš nebezpe né závadné látky do kanalizace
(1) K vypoušt ní odpadních vod, u nichžlze mít d vodn za
to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvláš nebezpe ných
závadných látek (§ 39 odst. 3), do kanalizace je t eba povolení
vodoprávního ú adu. P i vydávání povolení je vodoprávní ú ad vázán
emisními standardy a lh tami pro jejich dosažení stanovenými
v na ízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5.
(2) Pokud se do kanalizace vypoušt jí odpadní vody obsahující
zvláš nebezpe né závadné látky z jedné nebo více jednotlivých
technologicky vymezených výrob, je t eba povolení podle odstavce
1 samostatn pro každou z t chto výrob. Jsou-li pr myslové odpadní
vody s obsahem zvláš nebezpe ných závadných látek vypoušt ny do
kanalizace, která je sou ástí výrobního areálu, a jsou išt ny
v za ízení ur eném k išt ní nebo zneškod ování t chto odpadních
vod, m že vodoprávní ú ad vydat povolení až k místu výpusti
z tohoto za ízení.
(3) P i vydávání tohoto povolení postupuje vodoprávní ú ad
im en podle ustanovení § 9 až 13 a § 38 odst. 5 až7.
Ustanovení zvláštního právního p edpisu10a) tím nejsou dot ena.
(4) Vodoprávní ú ad uloží v povolení podle odstavce 1
povinnost z ídit kontrolní místo a zp sob m ení objemu
vypoušt ných odpadních vod, míry jejich zne išt ní zvlášt
nebezpe nými závadnými látkami a zp sob, jímžmu budou výsledky
ení p edávány. P i tom p ihlíží ke schválenému kanaliza nímu
ádu.
(5) Pokud je pro odstra ování zvláš nebezpe ných závadných
látek z odpadních vod vypoušt ných do kanalizace instalováno
za ízení s dostate nou a prokazatelnou ú inností, m že vodoprávní
ad v povolení stanovit místo povinnosti podle odstavce 4
podmínky provozu takového za ízení.
-----------------------------------------------------------------10a) Zákon . 274/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

Oddíl 2
Souhlas
§ 17
(1) Souhlas vodoprávního ú adu je t eba ke stavbám, za ízením
nebo innostem, k nimžnení t eba povolení podle tohoto zákona,
které však mohou ovlivnit vodní pom ry, a to
a) ke stavbám a za ízením na pozemcích, na nichžse nacházejí
koryta vodních tok , nebo na pozemcích s takovými pozemky
sousedících, pokud tyto stavby a za ízení ovlivní vodní pom ry,
b) ke z izování dálkových potrubí a stavbám umož ujícím podzemní
skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke sklad m,
skládkám, pop ípad nádržím, pokud provoz uvedených staveb
a skládek m že významn ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod,
c) ke stavbám, k t žb nerost

nebo k terénním úpravám

v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dot eno,
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné
hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdroj .
(2) Vyplývá-li to z povahy v ci, m že vodoprávní ú ad
v rozhodnutí o ud lení souhlasu stanovit podmínky i dobu, po
kterou se souhlas ud luje.
(3) Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v ízení
o povolení stavby, terénních úprav nebo o t žb

nerost

v p ípadech uvedených v odstavci 1.
(4) Souhlasu podle odstavce 1 není t eba k innostem, jichž
je t eba p i cvi ení nebo zásahu Hasi ského záchranného sboru
eské republiky a jednotek požární ochrany, Policie

eské

republiky a ozbrojených sil eské republiky, které v p ípadech
cvi ení postupují v dohod s p íslušným vodoprávním ú adem.
Oddíl 3
Vyjád ení
§ 18
(1) Každý, kdo hodlá umístit, provést, zm nit nebo odstranit
stavbu nebo za ízení a nebo provád t jiné innosti, pokud takový
zám r m že ovlivnit vodní pom ry, energetický potenciál, jakost
nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po
dostate ném doložení zám ru obdržel vyjád ení vodoprávního ú adu,
zda je tento zám r z hlediska zájm chrán ných podle tohoto zákona
možný, pop ípad za jakých podmínek.
(2) Vodoprávní ú ad vydá vyjád ení rovn žk využívání zdroj
írodní minerální vody osv

ených podle zvláštního zákona.2)

(3) Vyjád ení není rozhodnutím ve správním

ízení

a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního ú adu vydaný
podle tohoto zákona.
-----------------------------------------------------------------2) Zákon . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích
p írodních minerálních vod, p írodních lé ebných lázních

a láze ských místech a o zm

n kterých souvisejících zákon

(láze ský zákon).
Díl 4
Vodoprávní evidence
§ 19
Evidence rozhodnutí vodoprávních ú ad
(1) Vodoprávní ú ady jsou povinny vést evidenci jimi vydaných
rozhodnutí podle tohoto zákona.
(2) Ministerstvo zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem

životního prost edí vyhláškou stanoví rozsah a zp sob vedení
evidence rozhodnutí vodoprávních ú ad , vymezí rozsah údaj
a zp sob jejich ukládání do informa ního systému ve ejné
správy11) a zp sob p echodu informací z dosavadní vodohospodá ské
evidence a souhrnné vodohospodá ské evidence12) do tohoto
informa ního systému.
(3) Vodoprávní ú ady jsou povinny z jimi vedené evidence
rozhodnutí ukládat vybrané údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou
vydanou podle odstavce 2 do informa ního systému ve ejné správy
a p edávat je Ministerstvu zem

lství nejpozd ji za kalendá ní

tvrtletí vždy do 15. dne prvního m síce následujícího
kalendá ního tvrtletí.
-----------------------------------------------------------------11) Zákon . 365/2000 Sb., o informa ních systémech ve ejné správy
a o zm

n kterých dalších zákon .

12) Vyhláška . 126/1976 Sb., o vodohospodá ské a souhrnné
vodohospodá ské evidenci.
§ 20
Údaje zapisované do katastru nemovitostí
(1) P ehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním
el m z izují v korytech vodních tok nebo na jejích b ezích,
stavby k využití vodní energie a stavby odkališ , pokud jsou
spojené se zemí pevným základem, se evidují v katastru
nemovitostí.12a) Podrobnosti vymezení t chto vodních d l stanoví
Ministerstvo zem

lství v dohod s

eským ú adem zem

ickým

a katastrálním vyhláškou.
(2) V katastru nemovitostí se vyzna ují ochranná pásma
vodních d l (§ 58 odst. 3) podle odstavce 1 a ochranná pásma
vodních zdroj (§ 30) údaji o zp sobu ochrany nemovitostí.13)
(3) Vodoprávní ú ad je povinen zaslat p íslušnému
katastrálnímu ú adu údaje pot ebné k evidenci ochrany území podle
odstavce 2 do 30 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým
byla tato ochrana území vymezena.
-----------------------------------------------------------------12a) § 2 odst. 1 písm. f) zákona . 344/1992 Sb., ve zn ní zákona
. 89/1996 Sb.
13) § 7 vyhlášky . 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon .
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných práv

k nemovitostem, ve zn ní zákona . 210/1993 Sb. a zákona .
90/1996 Sb., a zákon eské národní rady . 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon),
ve zn ní zákona . 89/1996 Sb., ve zn ní vyhlášky .
113/2000 Sb.
HLAVA III
STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
§ 21
(1) Zjiš ování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
slouží k zajiš ování podklad

pro výkon ve ejné správy podle

tohoto zákona, plánování v oblasti vod a k poskytování informací
ve ejnosti a provádí se podle povodí povrchových vod
a hydrogeologických rajon podzemních vod.
(2) Zjiš ování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
zahrnuje zejména
a) zjišování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
v etn jejich ovliv ování lidskou inností a zjiš ování stavu
vodních útvar a ekologického potenciálu siln ovlivn ných
a um lých vodních útvar ,
b) vedení vodní bilance (§ 22 odst. 1),
c) z ízení, vedení a aktualizace evidence
1. vodních tok

a jejich povodí, hydrogeologických rajon

a vodních nádrží,
2. vodních útvar

v etn siln ovlivn ných vodních útvar

a um lých vodních útvar ,
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu
vodních útvar a ekologického potenciálu siln ovlivn ných
a um lých vodních útvar ,
4. odb

povrchových a podzemních vod, vypoušt ní odpadních

a d lních vod a akumulace povrchových vod ve vodních
nádržích,
5. oblastí povodí (§ 25),
6. chrán ných oblastí p irozené akumulace vod (§ 28),
7. ochranných pásem vodních zdroj (§ 30),
8. zdroj povrchových a podzemních vod, které jsou využívány
nebo u kterých se p edpokládá jejich využití jako zdroje
pitné vody,
9. citlivých oblastí (§ 32),
10. zranitelných oblastí (§ 33),
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34),
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale
vhodnými pro život a reprodukci p vodních druh ryb
a dalších vodních živo ich (§ 35),
13. vodních d l k vodohospodá ským melioracím pozemk (§ 56),
14. záplavových území (§ 66).
Rozsah a zp sob zpracování, ukládání a p edávání údaj zahrnutých
v evidencích, v etn statistických a kartografických dat, do
informa ních systém ve ejné správy (§ 22 odst. 3 a 4) stanoví
Ministerstvo zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem životního

prost edí vyhláškou.
(3) Vymezení vodních útvar , definice a hodnoty ukazatel
a hodnotící systém stavu vodních útvar a ekologického potenciálu
siln ovlivn ných a um lých vodních útvar

(§ 23a), postup

vymezení program pro zjiš ování a hodnocení stavu vod v každé
oblasti povodí (§ 25 odst. 2), jejich obsah a zp sob sestavení,
použité metody a etnosti sledování a další náležitosti jejich
uplat ování podle požadavk

zvláštního právního p edpisu

Evropských spole enství,13a) stanoví Ministerstvo životního
prost edí ve spolupráci s Ministerstvem zem

lství vyhláškou.

(4) Zjiš ování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
a provozování informa ních systém

ve ejné správy provád jí

správci povodí a další odborné subjekty, které za tím ú elem
pov uje, z izuje nebo zakládá Ministerstvo zem

lství, pop ípad

Ministerstvo životního prost edí (dále jen "pov ené odborné
subjekty"). Správci povodí a pov ené odborné subjekty jsou
povinni se p i této innosti ídit pokyny svého zakladatele nebo
izovatele.
(5) Správci povodí a pov ené odborné subjekty jsou oprávn ni
požadovat pro ú ely zjiš ování a hodnocení stavu povrchových
a podzemních vod informace od toho, kdo nakládá s povrchovými nebo
podzemními vodami, jakoži od správních ú ad , pop ípad orgán
územní samosprávy, do jejichž p sobnosti povolování nakládání
s uvedenými vodami spadá, nebo které vedou informa ní systémy
podle zvláštních právních p edpis ;14) ti jsou povinni bezplatn
sd lovat data správc m povodí a pov eným odborným subjekt m,
pop ípad si správci povodí a pov ené odborné subjekty mohou
u nich tato data bezplatn a za jejich pomoci zjiš ovat.
Ustanovení zvláštních právních p edpis

chránících utajované

skute nosti tím nejsou dot ena.
(6) Správci povodí a pov ené odborné subjekty poskytují na
vyžádání bezplatn správním ú ad m informace o stavu povrchových
a podzemních vod; zárove

bezplatn poskytují Ministerstvu

zdravotnictví informace týkající se nakládání s povrchovými
a podzemními vodami v ochranných pásmech p írodních lé ivých
zdroj a zdroj p írodních minerálních vod.
(7) Pro vstup pov ených zam stnanc správc

povodí

a pov ených odborných subjekt na cizí pozemky, stavby nebo do
staveb platí obdobn ustanovení § 114 odst. 1 a 2.
-----------------------------------------------------------------13a) l. 8 a p íloha V. Sm rnice 2000/60/ES.
14) Nap íklad zákon . 344/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákon . 164/2001 Sb.
§ 22
(1) Vodní bilance

sestává z hydrologické bilance

a vodohospodá ské bilance. Hydrologická bilance porovnává
ír stky a úbytky vody a zm ny vodních zásob povodí, území nebo
vodního útvaru za daný asový interval. Vodohospodá ská bilance
porovnává požadavky na odb ry povrchové a podzemní vody
a vypoušt ní odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdroj
z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu.
Obsah vodní bilance a zp sob jejího sestavení stanoví Ministerstvo
zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem životního prost edí

vyhláškou.
(2) Pro pot eby vodní bilance jsou odb ratelé povrchových

nebo podzemních vod, jakoži ti, kte í využívají p írodní lé ivé
zdroje nebo zdroje p írodních minerálních vod a vody, které jsou
vyhrazenými nerosty, a dále ti, kte í vypoušt jí do vod
povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo d lní v množství
esahujícím v kalendá ním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendá ním
síci, nebo ti, jejichžpovolený objem vody vzduté vodním dílem
ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované p esahuje
1 000 000 m3, povinni jednou ro

ohlašovat p íslušným správc m

povodí údaje o t chto odb rech a vypoušt ní (zejména jejich
množství a jakost) a dále údaje o vzdouvání, pop . akumulaci,
zp sobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zem

lství ve

spolupráci s Ministerstvem životního prost edí a Ministerstvem
zdravotnictví vyhláškou.
(3) Ministerstvo zem

lství spravuje informa ní systém

ve ejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci
a) vodních tok

a jejich povodí, hydrogeologických rajon

a vodních nádrží,
b) odb

povrchových a podzemních vod, vypoušt ní odpadních

a d lních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,
c) oblastí povodí,
d) zdroj povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo
u kterých se p edpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
e) vodních d l k vodohospodá ským melioracím pozemk (§ 56).
(4) Ministerstvo životního prost edí spravuje informa ní
systém ve ejné správy podle § 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci
a) vodních útvar

v etn

siln ovlivn ných vodních útvar

a um lých vodních útvar ,
b) množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních
útvar a ekologického potenciálu siln ovlivn ných a um lých
vodních útvar ,
c) chrán ných oblastí p irozené akumulace vod,
d) ochranných pásem vodních zdroj ,
e) citlivých oblastí,
f) zranitelných oblastí,
g) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,
h) záplavových území.
(5) Ministerstvo zem

lství a Ministerstvo životního

prost edí postupují p i správ informa ních systém podle odstavc
3 a 4 podle zvláštního právního p edpisu.15) Tyto informa ní
systémy slouží zejména pro ú ely podle § 21 odst. 1, § 23 až26,
§ 54 a § 108 odst. 2 písm. v).
-----------------------------------------------------------------15) Zákon . 365/2000 Sb.
HLAVA IV
PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD
§ 23
(1) Plánování v oblasti vod je soustavná koncep ní innost,
kterou zajišuje stát; je tvo eno Plánem hlavních povodí eské
republiky a plány oblastí povodí, v etn program opat ení. Ú elem
plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemn harmonizovat ve ejné
zájmy
a) ochrany vod jako složky životního prost edí,

b) ochrany p ed povodn mi a dalšími škodlivými ú inky vod,
c) trvale udržitelného užívání vodních zdroj a hospoda ení
s vodami pro zajišt ní požadavk

na vodohospodá ské služby,

zejména pro ú ely zásobování pitnou vodou.
(2) Plán hlavních povodí

eské republiky a plány oblastí

povodí, v etn p íslušných program opat ení, jsou podkladem pro
výkon ve ejné správy, zejména pro územní plánování, územní
rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.
§ 23a

Cíle ochrany vod jako složky životního prost edí
(1) Cíli ochrany vod jako složky životního prost edí15a)
(dále jen "cíle ochrany vod") jsou
a) pro povrchové vody
1. zamezení zhoršení stavu všech útvar t chto vod,
2. zajišt ní ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvar
t chto vod a dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou
útvar uvedených v bodu 3,
3. zajišt ní ochrany, zlepšení stavu všech um lých a siln
ovlivn ných vodních útvar

a dosažení jejich dobrého

ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
4. snížení jejich zne išt ní nebezpe nými látkami a zastavení
nebo postupné odstra ování emisí, vypoušt ní a únik zvláš
nebezpe ných látek uvedených v p íloze . 1 k tomuto zákonu
do t chto vod,
b) pro podzemní vody
1. zamezení nebo omezení

vstup

nebezpe ných, zvláš

nebezpe ných a jiných závadných látek do t chto vod
a zamezení zhoršení stavu všech útvar t chto vod,
2. zajišt ní ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvar
t chto vod a zajišt ní vyváženého stavu mezi odb ry podzemní
vody a jejím dopl ováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu
t chto vod,
3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného
trendu koncentrace nebezpe ných, zvláš nebezpe ných
a jiných závadných látek jako d sledku dopad

lidské

innosti, za ú elem ú inného snížení zne išt ní t chto vod,
c) téžv oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 32
odst. 2, § 33 odst. 1, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 a ve zvlášt
chrán ných územích podle zvláštních zákon 31) dosažení cíl
stanovených pro povrchové vody podle písmene a) a pro podzemní
vody podle písmene b), pokud v t chto oblastech nejsou pro tyto
vody stanoveny zvláštními právními p edpisy odlišné požadavky.
(2) Cíl uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 2 a 3, písm.
b) bod 2 a písm. c) je t eba dosáhnout do 22. prosince 2015.
(3) Pokud se na vybraný vodní útvar vztahuje více nežjeden
cíl ochrany vod uvedený v odstavci 1, uplatní se vždy nejp ísn jší
z nich.
(4) Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech oblastí
povodí (§ 25) ur eny zvláštní cíle ochrany vod, které spo ívají
v prodloužení lh t uvedených v odstavci 2 nebo ve stanovení mén

ísných požadavk . Zvláštní cíle ochrany vod musí být pro vybrané
útvary povrchových a podzemních vod ur eny tak, aby nebylo
ohroženo pln ní cíl

ochrany vod ostatních útvar povrchových

a podzemních vod.
(5) Lh ty uvedené v odstavci 2 mohou být prodlouženy pouze
tehdy, je-li v asné dosažení cíl

ochrany vod nemožné z d vodu

technické neproveditelnosti, neúm rných náklad nebo p írodních
podmínek, a je-li zárove

vylou eno další zhoršování stavu

vybraných vodních útvar .
(6) Lh ty prodloužené v souladu s odstavcem 5 nesmí
esáhnout délku 2 období pro aktualizaci plán

oblastí povodí

(§ 25 odst. 6).
(7) Mén p ísné požadavky podle odstavce 4 nemohou být
stanoveny u cíl

ochrany vod uvedených v odstavci 1 písm. a)

bodech 1 a 4, odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a odstavci 1 písm.
c). V ostatních p ípadech mohou být mén p ísné požadavky
stanoveny pouze tehdy, pokud cíle ochrany vod nemohou být dosaženy
z d vod

technické

neproveditelnosti, neúm rných náklad ,

írodních podmínek, pop ípad jiného ve ejného zájmu.
(8) Zvláštní cíle ochrany vod se v plánech oblastí povodí
(§ 25) uvád jí spolu s vymezením d vod , na jejichžzáklad byly
ur eny. P ehled o pln ní t chto cíl se uvádí v aktualizovaných
plánech oblastí povodí (§ 25 odst. 6).
-----------------------------------------------------------------15a) l. 4 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.
§ 24
Plán hlavních povodí eské republiky
(1) Plán hlavních povodí

eské republiky je strategický

dokument plánování v oblasti vod, který stanoví rámcové cíle pro
hospoda ení s povrchovými a podzemními vodami, pro ochranu
a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních
ekosystém , které vycházejí z cíl ochrany vod podle § 23a odst.
1, pro trvale udržitelné užívání t chto vod, pro ochranu p ed
škodlivými ú inky t chto vod a pro zlepšování vodních pom

a pro

ochranu ekologické stability krajiny. Plán hlavních povodí eské
republiky zahrnuje rámcové programy opat ení k prosazování
ve ejných zájm , které jsou závazné pro po izování plán oblastí
povodí, v etn zdroj a zp sobu jejich financování. Plán hlavních
povodí

eské republiky musí být v souladu s mezinárodními

smlouvami, kterými je eská republika vázána.
(2) Plán hlavních povodí
Ministerstvo zem

eské republiky po izuje

lství ve spolupráci s Ministerstvem životního

prost edí, dot enými úst edními správními ú ady a krajskými ú ady
pro 3 hlavní povodí na území eské republiky, a to pro povodí Labe
(úmo í Severního mo e), pro povodí Moravy, v etn dalších povodí
ítok

Dunaje (úmo í

erného mo e) a pro povodí Odry (úmo í

Baltského mo e), která jsou národními ástmi mezinárodních oblastí
povodí Labe, Dunaje a Odry. Plán hlavních povodí eské republiky
podléhá posuzování vliv

na životní prost edí podle zvláštních

právních p edpis 16) a je již v návrhu publikován a zp ístupn n

k p ipomínkám ve ejnosti, v etn uživatel vody.
(3) Obsah Plánu hlavních povodí eské republiky, zp sob jeho
zpracování a postup p i jeho projednávání a zve ejn ní stanoví
vyhláškou Ministerstvo zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem

životního prost edí.
(4) Plán hlavních povodí eské republiky schvaluje vláda.
Závazné ásti Plánu hlavních povodí eské republiky vyhlásí vláda
na ízením.
(5) Plán hlavních povodí
etn rámcových program

eské republiky se p ezkoumává,
opat ení, a aktualizuje se nejpozd ji

každých 6 let ode dne jeho prvního schválení.
-----------------------------------------------------------------16) Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí
a o zm

n kterých souvisejících zákon

(zákon o posuzování

vliv na životní prost edí).
§ 25
Plány oblastí povodí
(1) Plány oblastí povodí stanoví konkrétní cíle pro dané
oblasti povodí na základ rámcových cíl a rámcových program
opat ení Plánu hlavních povodí

eské republiky, pot eb

a zjišt ného stavu povrchových a podzemních vod, pot eb užívání
chto vod v daném území, v etn program

opat ení, které jsou

nutné k dosažení konkrétních cíl .
(2) Plány oblastí povodí po izují správci povodí17) podle své
sobnosti ve spolupráci s p íslušnými krajskými ú ady a ve
spolupráci s úst edními vodoprávními ú ady pro 8 oblastí povodí,
a to pro oblast povodí Horního a st edního Labe, oblast povodí
Horní Vltavy, oblast povodí Berounky, oblast povodí Dolní Vltavy,
oblast povodí Oh e a Dolního Labe, oblast povodí Odry, oblast
povodí Moravy a oblast povodí Dyje. Plány oblastí povodí se
zpracovávají ve t ech etapách, které p edstavují
a) p ípravné práce, které musí obsahovat
1. asový plán a program prací pro zpracování plánu oblasti
povodí, který se musí publikovat a zp ístupnit uživatel m
vody a ve ejnosti k p ipomínkám, a to nejmén 3 roky p ed
za átkem období, kterého se bude plán oblasti povodí týkat,
2. analýzu všeobecných a vodohospodá ských charakteristik
oblastí povodí, zhodnocení dopad lidské innosti na stav
povrchových a podzemních vod, ekonomickou analýzu užívání
vody, a na jejich základ zpracovaný p edb žný p ehled
významných problém nakládání s vodami zjišt ných v oblasti
povodí, v etn ur ení siln ovlivn ných vodních útvar
a návrh zvláštních cíl ochrany vod, a to nejmén 2 roky
p ed za átkem období, kterého se bude plán oblasti povodí
týkat,
b) návrh plánu oblasti povodí, který musí být zpracován,
publikován a zp ístupn n uživatel m vody a ve ejnosti
k p ipomínkám nejmén 1 rok p ed za átkem období, kterého se
bude plán oblasti povodí týkat,
c) kone ný návrh plánu oblasti povodí.
Zpracování každé etapy plán

oblastí povodí se konzultuje

s ostatními správci povodí, krajskými ú ady p íslušnými
k jednotlivým hlavním povodím eské republiky, se správními ú ady
pro územní plánování a

eskou inspekcí životního prost edí. Plány

oblastí povodí podléhají posuzování vliv

na životní prost edí

podle zvláštních právních p edpis .16)
(3) Ministerstvo zem

lství stanoví vyhláškou jednotlivé

oblasti povodí podle odstavce 2, vymezené povodími a k nim
azenými hydrogeologickými rajony, a vztah jednotlivých oblastí
povodí k správním obvod m kraj

a správním obvod m obcí

s rozší enou p sobností, k hlavním povodím

eské republiky

a mezinárodním oblastem povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje.
(4) Obsah plánu oblasti povodí, postup p i jeho zadání,
zp sob zpracování plánu, podrobnosti jeho etap, postup p i jeho
projednávání a zp sob zve ejn ní stanoví vyhláškou Ministerstvo
zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem životního prost edí

a Ministerstvem vnitra.
(5) Etapy zpracování plánu oblasti povodí uvedené v odstavci
2 písm. a) a b) schvaluje po souhlasném stanovisku úst edních
vodoprávních ú ad (§ 108) a úst edního správního ú adu pro územní
plánování podle své územní p sobnosti krajský ú ad. Kone ný návrh
plánu oblasti povodí schvalují podle své územní p sobnosti kraje.
Závazné ásti plánu oblasti povodí pro správní obvod kraje vydá
rada kraje na ízením.
(6) Plány oblastí povodí budou p ezkoumány a aktualizovány
každých 6 let ode dne jejich schválení podle postupu v p edchozích
odstavcích.
-----------------------------------------------------------------16) Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí
a o zm

n kterých souvisejících zákon

(zákon o posuzování

vliv na životní prost edí).
17) Zákon . 305/2000 Sb., o povodích.
§ 26
Programy opat ení
(1) Programy opat ení jsou hlavním nástrojem k dosažení cíl
uvedených v Plánu hlavních povodí

eské republiky a plánech

oblastí povodí. Programy opat ení stanoví asový plán jejich
uskute

ní a strategii jejich financování. Opat ení p ijatá

k dosažení cíl

ochrany vod v programu opat ení je nutno

uskute nit do 3 let od schválení Plánu hlavních povodí eské
republiky nebo plán oblastí povodí.
(2) Programy opat ení k dosažení cíl

ochrany vod musí

obsahovat základní opat ení, a tam, kde je to nutné, i dopl ková
opat ení. Vymezení obsahu základních a dopl kových opat ení
a postupy p i zavád ní opat ení, v etn vytý ení p ísn jších cíl
ochrany vod a dodate ných opat ení stanoví vyhláškou Ministerstvo
zem

lství vydanou ve spolupráci s Ministerstvem životního

prost edí.
(3) Pokud zjiš ování a hodnocení stavu povrchových
a podzemních vod podle § 21 nebo jiné údaje nazna ují, že cíle

ochrany vod stanovené pro p íslušný vodní útvar podle § 23a odst.
3 až6 nebudou pravd podobn dosaženy, musí být
a) vyšet eny p

iny možného nespln ní,

b) p ešet ena odpovídající povolení k nakládání s vodami, na n ž
se vztahuje § 12 odst. 1 písm. h) bod 5,
c) p ešet eny a upraveny programy pro zjiš ování a hodnocení stavu
povrchových a podzemních vod,
d) p ijata dodate ná opat ení pro dosažení t chto cíl

ochrany

vod, v etn stanovení p ísn jších hodnot vybraných ukazatel ,
nebo stanovit další ukazatele, pokud je to ú elné.
V p ípadech, kdy jsou tyto p

iny dány okolnostmi p írodní povahy

nebo vyšší mocí, které jsou výjime né a nemohly být rozumn
edvídány, zejména v p ípad extrémních povodní a období
déletrvajícího sucha, není nutno dodate ná opat ení provád t p i
im eném použití § 23a odst. 4 až8.
(4) Uskute

ní opat ení podle odstavce 2 nesmí vést ke

zhoršení zne išt ní pob ežních vod a mo í nebo ke zvýšení
zne išt ní povrchových vod. Tento požadavek se neuplatní, pokud by
jeho d sledkem bylo zvýšené zne išt ní životního prost edí jako
celku.
(5) Ministerstvo zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem

životního prost edí a krajskými ú ady p edkládá každé 3 roky vlád
souhrnnou zprávu o pln ní program

opat ení a o stavu povrchových

a podzemních vod a hospoda ení s vodami v oblastech povodí.
HLAVA V
OCHRANA VODNÍCH POM

A VODNÍCH ZDROJ

Díl 1
Ochrana vodních pom
§ 27
Vlastníci pozemk jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní
edpis jinak,18) zajistit pé i o n tak, aby nedocházelo ke
zhoršování vodních pom

. Zejména jsou povinni za t chto podmínek

zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových pom

, odnosu

dy erozní inností vody a dbát o zlepšování reten ní schopnosti
krajiny.
-----------------------------------------------------------------18) Nap íklad zákon . 334/1992 Sb., o ochran zem

lského

p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon .
289/1995 Sb., o lesích a o zm

a dopln ní n kterých zákon

(lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 28
Chrán né oblasti p irozené akumulace vod
(1) Oblasti, které pro své p írodní podmínky tvo í významnou
irozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda na ízením za chrán né
oblasti p irozené akumulace vod.
(2) V chrán ných oblastech p irozené akumulace vod se
v rozsahu stanoveném na ízením vlády zakazuje
a) zmenšovat rozsah lesních pozemk ,
b) odvod ovat lesní pozemky,

c) odvod ovat zem

lské pozemky,

d) t žit rašelinu,
e) t žit nerosty povrchovým zp sobem nebo provád t jiné zemní
práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních
vod,
f) t žit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
g) ukládat radioaktivní odpady.
(3) Ministerstvo životního prost edí m že po p edchozím
souhlasu vlády povolit výjimku ze zákaz uvedených v odstavci 2.
(4) Pokud zákazem podle odstavce 2 písm. a) ažc) vznikne
vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.
Díl 2
Podzemní vody
§ 29
(1) Zdroje podzemních vod jsou p ednostn vyhrazeny pro
zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro ú ely, pro které je
použití pitné vody stanoveno zvláštním právním p edpisem.5)
K jiným ú el m m že vodoprávní ú ad povolit použití podzemní vody,
jen není-li to na úkor uspokojování uvedených pot eb.
(2) Osoba, která zp sobí p i provozní innosti19) ztrátu
podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odb ru ve zdroji
podzemních vod, pop ípad zhoršení jakosti vody v n m, je povinna
nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat
podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle
místních podmínek pot ebná opat ení k obnovení p vodního stavu.
Náhrada spo ívá v opat ení náhradního zdroje vody. Není-li to
možné nebo ú elné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu
odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož
užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo
o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dot eny obecné p edpisy
o náhrad škody.
(3) Vlastník pozemku, který p i jiné innosti než p i
geologických pracích20) na n m zjistí výskyt podzemních vod
v neobvyklém množství (nap . v takovém množství, které si vyžádá
zm nu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upušt ní od
realizace stavby na tomto staveništi apod.) nebo zjistí výskyt
podzemních vod s napjatou hladinou (artézské vody), je povinen
tuto skute nost ohlásit p íslušnému vodoprávnímu ú adu k zjišt ní
vydatnosti zdroje podzemní vody.
-----------------------------------------------------------------5) Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní zákona . 254/2001
Sb.
19) § 420a zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
zákona . 509/1991 Sb.
20) Zákon . 62/1988 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Díl 3
Ochrana vodních zdroj
§ 30

Ochranná pásma vodních zdroj
(1) K ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
zdroj

podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo

využitelných pro zásobování pitnou vodou s pr

rným odb rem více

než 10 000 m3 za rok stanoví vodoprávní ú ad ochranná pásma.
Vyžadují-li to závažné okolnosti, m že vodoprávní ú ad stanovit
ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, nežje
uvedeno v první v

. Vodoprávní ú ad m že ze závažných d vod své

rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též zm nit, pop ípad je
zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy ve ejným zájmem.
(2) Ochranná pásma se d lí na ochranná pásma I. stupn , která
slouží k ochran vodního zdroje v bezprost edním okolí jímacího
nebo odb rného za ízení, a ochranná pásma II. stupn , která slouží
k ochran vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním ú adem
tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo
zdravotní nezávadnosti.
(3) Ochranné pásmo I. stupn stanoví vodoprávní ú ad jako
souvislé území
a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží ur ených výhradn pro
zásobování pitnou vodou minimáln pro celou plochu hladiny
nádrže p i maximálním vzdutí,
b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím nežuvedených pod
písmenem a) s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na
hladin nádrže 100 m od odb rného za ízení,
c) u vodních tok
1. s jezovým vzdutím na b ehu odb ru minimáln v délce 200
m nad místem odb ru proti proudu, po proudu do vzdálenosti
100 m nebo k hran vzdouvacího objektu a ší ce ochranného
pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu polovinu
jeho ší ky v míst odb ru,
2. bez jezového vzdutí na b ehu odb ru minimáln v délce 200
m nad místem odb ru proti proudu, po proudu do vzdálenosti
50 m od místa odb ru a ší ce ochranného pásma 15 m, ve
vodním toku zahrnuje minimáln jednu t etinu jeho ší ky
v míst odb ru,
d) u zdroj

podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho

vymezení 10 m od odb rného za ízení,
e) v ostatních p ípadech individuáln .
(4) Vodoprávní ú ad m že stanovit v od vodn ných p ípadech
ochranné pásmo I. stupn v rozsahu menším, než je uveden
v odstavci 3 písm. a) ažd).
(5) Ochranné pásmo II. stupn se stanoví vn ochranného pásma
I. stupn ; m že být tvo eno jedním souvislým nebo více od sebe
odd lenými územími v rámci hydrologického povodí nebo
hydrogeologického rajonu. Vodoprávní ú ad m že ochranné pásmo II.
stupn , je-li to ú elné, stanovovat postupn po jednotlivých
územích.
(6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní ú ad na návrh nebo
z vlastního podn tu. Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti,
kte í mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, pop ípad ti,
kte í o povolení k takovému odb ru žádají, u vodárenských nádrží

pak ti, kte í vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody
v takových nádržích nebo jsou jejich stavebníky, m že jim
edložení tohoto návrhu s pot ebnými podklady vodoprávní ú ad
uložit. Za vodárenské nádrže podle p edchozí v ty se považují
nádrže uvedené v seznamu podle odstavce 11.
(7) Odpadne-li d vod ochrany, vodoprávní ú ad z vlastního
podn tu nebo na návrh rozhodne o zrušení ochranného pásma.
(8) V rozhodnutí o z ízení nebo zm

ochranného pásma

vodního zdroje vodoprávní ú ad po projednání s dot enými orgány
státní správy stanoví, které innosti poškozující nebo ohrožující
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze
v tomto pásmu provád t, jaká technická opat ení je t eba
v ochranném pásmu provést, pop ípad zp sob a dobu omezení užívání
pozemk a staveb v tomto pásmu ležících.
(9) Za prokázané omezení užívání pozemk
v ochranných pásmech vodních zdroj
pozemk

a staveb

náleží vlastník m t chto

a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost

poskytnout v p ípad vodárenských nádrží vlastníci vodních d l
umož ujících v nich vzdouvání vody, v ostatních p ípadech
oprávn ní (§ 8) k odb ru vody z vodního zdroje; je-li jich více,
pom rn podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li
o poskytnutí náhrady k dohod , rozhodne o jednorázové náhrad
soud.
(10) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných
pásmech vodních zdroj uloženými vodoprávním ú adem k ochran
vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kte í jsou
oprávn ni vodu z t chto vodních zdroj

odebírat, pop ípad

o povolení k jejímu odb ru žádají, u vodárenských nádrží pak
vlastníci nebo stavebníci vodních d l sloužících ke vzdouvání
vody.
(11) Ministerstvo životního prost edí vyhláškou stanoví
seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a zm ny
ochranných pásem vodních zdroj .
§ 31
Pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo
u kterých se p edpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
ukazatele a hodnoty jejich p ípustného zne išt ní stanoví vláda
na ízením.
§ 32
Citlivé oblasti
(1) Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichždochází nebo v blízké budoucnosti m že dojít v d sledku
vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se p edpokládá jejich využití jako
zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusi nan

p esahuje

hodnotu 50 mg/l, nebo
c) u nichž je z hlediska zájm
vyšší stupe

chrán ných tímto zákonem nutný

išt ní odpadních vod.

(2) Citlivé oblasti vymezí vláda na ízením. Vymezení
citlivých oblastí podléhá p ezkoumání v pravidelných intervalech
nep esahujících 4 roky.
(3) Pro citlivé oblasti a pro vypoušt ní odpadních vod do
povrchových vod ovliv ujících kvalitu vody v citlivých oblastech
stanoví vláda na ízením ukazatele p ípustného zne išt ní odpadních
vod a jejich hodnoty.
§ 33
Zranitelné oblasti
(1) Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo ur ené
jako zdroje pitné vody, v nichžkoncentrace dusi nan p esahuje
hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo
b) povrchové vody, u nichžv d sledku vysoké koncentrace dusi nan
ze zem

lských zdroj dochází nebo m že dojít k nežádoucímu

zhoršení jakosti vody.
(2) Vláda na ízením stanoví zranitelné oblasti a v nich
upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání
plodin a provád ní protierozních opat ení (dále jen "ak ní
program"). Ak ní program a vymezení zranitelných oblastí podléhají
ezkoumání a p ípadným úpravám v intervalech nep esahujících 4
roky. P ezkoumání se provádí na základ vyhodnocení ú innosti
opat ení vyplývajících z p ijatého ak ního programu.
§ 34
Povrchové vody využívané ke koupání
(1) Povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující
jakost vody, které obvykle používá ke koupání v tší po et osob,
stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem
životního prost edí vyhláškou. Koupání v nich je povoleno, pokud
jakost vody odpovídá požadavk m stanoveným zvláštním právním
edpisem.21)
(2) Ukazatele a hodnoty p ípustného zne išt ní vod pro ú ely
povolování vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových, uvedených
v odstavci 1, a program snížení zne išt ní t chto vod k dosažení
hodnot p ípustného zne išt ní t chto vod stanoví vláda
na ízením.
(3) Pokud povrchové vody uvedené ve vyhlášce vydané podle
odstavce 1 p estanou odpovídat požadavk m na jakost vody pro
koupání stanoveným ve zvláštním právním p edpise,21) nebo
v na ízení vlády podle odstavce 2, uloží nebo p ijme vodoprávní
ad k náprav tohoto stavu odpovídající opat ení po projednání
s orgány ochrany ve ejného zdraví a správcem povodí.
-----------------------------------------------------------------21) Zákon . 258/2000 Sb., ve zn ní zákona . 254/2001 Sb.
§ 35

Podpora života ryb
(1) Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale
vhodnými pro život a reprodukci p vodních druh ryb a dalších
vodních živo ich , s rozd lením na vody lososové a kaprové,
ukazatele a hodnoty p ípustného zne išt ní t chto vod, zp sob
zjiš ování a hodnocení stavu jakosti t chto vod a program snížení
zne išt ní t chto vod k dosažení hodnot p ípustného zne išt ní
chto vod, stanoví vláda na ízením.
(2) U vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích
vodních tok

m že vodoprávní ú ad uložit jejich vlastníkovi,

správci vodního toku a uživateli rybá ského revíru téžzp sob
rybá ského obhospoda ování.
(3) Vypoušt t ryby a ostatní vodní živo ichy nep vodních,
geneticky nevhodných a neprov ených populací p irozených druh do
vodních tok

a vodních nádrží bez souhlasu p íslušného

vodoprávního ú adu, je zakázáno.
Díl 4
Ochrana množství vod
§ 36
Minimální z statkový pr tok
(1) Minimálním z statkovým pr tokem je pr tok povrchových
vod, který ješt umož uje obecné nakládání s povrchovými vodami
a ekologické funkce vodního toku.
(2) Minimální z statkový pr tok stanoví vodoprávní ú ad p i
ud lení povolení k nakládání s vodami, které m že mít za následek
snížení pr toku vodního toku. Vodoprávní ú ad p itom vychází
z plán

oblastí povodí,

z metodického pokynu vydaného

Ministerstvem životního prost edí a p ihlédne ke zjišt nému stavu
povrchových a podzemních vod, zejména k výsledk m vodní bilance
v daném povodí.
(3) Vodoprávní ú ad m že uložit vlastníkovi vodního díla za
elem kontroly dodržování minimálního z statkového pr toku
povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní zna ku
a povinnost minimální z statkový pr tok pravideln m it a podávat
íslušnému správci povodí zprávy o výsledcích m ení.
§ 37
Minimální hladiny podzemních vod
(1) Minimální hladina podzemních vod je hladina, která ješt
umož uje trvale udržitelné užívání vodních zdroj a p i které
nedojde k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvar
s nimi souvisejících.
(2) Minimální hladinu podzemních vod stanoví vodoprávní ú ad
v povolení k nakládání s vodami, pokud toto nakládání m že mít za
následek podstatné snížení hladiny podzemních vod. Vodoprávní ú ad
itom vychází z plán

oblastí povodí a metodického pokynu

vydaného Ministerstvem životního prost edí a p ihlédne ke
zjišt nému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledk m
vodní bilance v daném hydrogeologickém rajonu.
(3) Vodoprávní ú ad m že uložit oprávn nému ve smyslu
odstavce 2 povinnost p edložit návrh jímacího ádu ke schválení,
pop ípad povinnost hladinu podzemních vod pravideln m it, dále
zp sob m ení a povinnost podávat p íslušnému správci povodí
zprávy o výsledcích m ení.
Díl 5
Ochrana jakosti vod
§ 38
Odpadní vody
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, pr myslových,
zem

lských, zdravotnických a jiných stavbách, za ízeních nebo

dopravních prost edcích, pokud mají po použití zm

nou jakost

(složení nebo teplotu), jakoži jiné vody z nich odtékající, pokud
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody
jsou i pr sakové vody z odkališ, s výjimkou vod, které jsou
zp tn využívány pro vlastní pot ebu organizace, a vod, které
odtékají do vod d lních, a dále jsou odpadními vodami pr sakové
vody ze skládek odpadu.
(2) Vody z drenážních systém

odvod ovaných zem

lských

pozemk , vody užité na plavidlech a chladící vody vodních turbin,
u nichždošlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody
z p írodního lé ivého zdroje nebo zdroje p írodní minerální vody
nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona.
(3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních, je povinen zajiš ovat jejich zneškod ování v souladu
s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypoušt ní. P i
stanovování t chto podmínek je vodoprávní ú ad povinen p ihlížet
k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškod ování
odpadních vod. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových
nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního
adu m it objem vypoušt ných vod a míru jejich zne išt ní
a výsledky t chto m ení p edávat vodoprávnímu ú adu, který
rozhodnutí vydal, a p íslušnému správci povodí a pov enému
odbornému subjektu. Vodoprávní ú ad tímto rozhodnutím stanoví
místo a zp sob m ení objemu a zne išt ní vypoušt ných odpadních
vod a etnost p edkládání výsledk t chto m ení.
(4) P ímé vypoušt ní odpadních vod do podzemních vod nelze
povolit. Vypoušt ní odpadních vod neobsahujících nebezpe né
závadné látky nebo zvláš nebezpe né závadné látky (§ 39 odst. 3)
do p dních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout,
lze povolit jen výjime

z jednotlivých rodinných dom a staveb

k individuální rekreaci na základ posouzení jejich vlivu na
jakost podzemních vod.
(5) P i povolování vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových stanoví vodoprávní ú ad nejvýše p ípustné hodnoty
jejich množství a zne išt ní. P itom je vázán ukazateli

vyjad ujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami
ípustného zne išt ní povrchových vod, ukazateli a p ípustnými
hodnotami zne išt ní odpadních vod a náležitostmi a podmínkami
povolení k vypoušt ní odpadních vod, které stanoví vláda
na ízením. K omezení zne iš ování povrchových vod nebezpe nými
závadnými látkami a zvláš nebezpe nými závadnými látkami (§ 39
odst. 3) m že vláda p ijmout na návrh Ministerstva životního
prost edí Program na snížení zne išt ní povrchových vod
nebezpe nými závadnými látkami a zvláš nebezpe nými závadnými
látkami.
(6) P i povolování vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních vodoprávní ú ad
a) p ihlíží k pot eb dosažení nebo zachování vyhovujícího stavu
povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystém ,
b) posuzuje možnosti omezování zne išt ní u jeho zdroje
i omezování emisí do životního prost edí jako celku a možnosti
op tovného využívání odpadních vod.
(7) Vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod, m že vodoprávní
ad stanovit p ípustné hodnoty ukazatel zne išt ní odpadních vod
ísn jší nežhodnoty stanovené vládou na ízením podle odstavce
5, p ípadn stanovit další ukazatele a jejich p ípustné hodnoty.
Obdobn to platí i v p ípadech ukazatel zne išt ní a jejich
hodnot stanovených vládou podle § 31 a 35.
(8) Vodoprávní ú ad m že p i povolování vypoušt ní odpadních
vod z pr myslových staveb a za ízení uložit zneškod ování
odpadních vod z jednotlivých díl ích výrob nebo chladících vod
odd len od ostatních odpadních vod.
(9) Vodoprávní ú ad m že na základ žádosti zne iš ovatele
povolit ve výjime ných p ípadech na nezbytn nutnou dobu, zejména
i uvád ní istírny odpadních vod do provozu, p i zkušebním
provozu, nezbytných opravách i zm nách za ízení ke zneškod ování
odpadních vod a p i haváriích t chto za ízení a v p ípadech, kdy
odpadní, pop ípad

zvláštní vody budou do povrchových vod

vypoušt ny ízeným zp sobem, p i sou asném stanovení dalších
podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod,
vypoušt ní odpadních vod s p ípustnými hodnotami ukazatel
zne išt ní odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou
na ízením podle odstavce 5 nebo podle § 31.
§ 39
Závadné látky
(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani
lními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se
závadnými látkami, je povinen u init p im ená opat ení, aby
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prost edí.
(2) V p ípadech, kdy uživatel závadných látek zachází
s t mito látkami ve v tším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je
spojeno se zvýšeným nebezpe ím pro povrchové nebo podzemní vody,
má uživatel závadných látek povinnost init tato opat ení:

a) vypracovat plán opat ení pro p ípady havárie (dále jen
"havarijní plán"); havarijní plán schvaluje p íslušný
vodoprávní ú ad; m že-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná
jej uživatel závadných látek p ed p edložením ke schválení
s p íslušným správcem vodního toku, kterému také p edá jedno
jeho vyhotovení,
b) provád t záznamy o provedených opat eních a tyto záznamy
uchovávat po dobu 5 let.
(3) Seznam nebezpe ných závadných látek (dále jen "nebezpe né
látky") je uveden v p íloze . 1 k tomuto zákonu; tento seznam
obsahuje i zvláš nebezpe né závadné látky (dále jen "zvláš
nebezpe né látky").
(4) Každý, kdo zachází se zvláš nebezpe nými látkami nebo
nebezpe nými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve
tším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným
nebezpe ím, je povinen u init odpovídající opat ení, aby nevnikly
do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které
netvo í sou ást technologického vybavení výrobního za ízení. Je
povinen zejména
a) umístit za ízení, v n mžse závadné látky používají, zachycují,
skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabrán no
nežádoucímu úniku t chto látek do p dy nebo jejich nežádoucímu
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
b) používat jen takové za ízení, pop ípad zp sob p i zacházení se
závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany
jakosti vod,
c) nejmén jednou za 6 m síc

kontrolovat sklady a skládky

a nejmén jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo
výrobcem stanovena lh ta kratší, zkoušet t snosti potrubí nebo
nádrží ur ených pro skladování a prost edk pro dopravu zvláš
nebezpe ných látek a nebezpe ných látek, a v p ípad zjišt ní
nedostatk

bezodkladn provád t jejich v asné opravy; sklady

musí být zabezpe eny nepropustnou úpravou proti úniku závadných
látek do podzemních vod,
d) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro
zjiš ování úniku závadných látek,
e) zajistit, aby nov budované stavby byly zajišt ny proti
nežádoucímu úniku t chto látek p i hašení požáru.
(5) Opat ení podle odstavce 4 se p im en vztahují i na
použité obaly závadných látek.
(6) Každý, kdo zachází se zvláš nebezpe nými látkami, je
povinen vést záznamy o typech t chto látek, které jsou
zpracovávány nebo s nimižse nakládá, o jejich množství, o obsahu
jejich ú inných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu
k povrchovým a podzemním vodám a tyto informace na vyžádání
poskytnout vodoprávnímu ú adu a Hasi skému záchrannému sboru eské
republiky.
(7) Vodoprávní ú ad m že p i použití závadných látek povolit
z ustanovení odstavce 1 výjimku, nejde-li o ropné látky, a to
v nezbytn nutné mí e, na omezenou dobu a za p edpokladu, že jich
bude použito
a) k úprav a udržování vodního toku,
b) ke krmení ryb,

c) z d vod zdravotních,
d) k úprav povrchových nebo podzemních vod pro ur ité zp soby
užívání, nap íklad srážení anorganických živin p ímo ve vodním
toku,
e) k odstran ní nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku,
f) jako indikátorových látek pro ú ely m ení, nebo
g) v rámci schválených sana ních technologií.
(8) Náležitosti havarijního plánu a nakládání se závadnými
látkami stanoví Ministerstvo životního prost edí vyhláškou.
(9) Mytí motorových vozidel a provozních mechanism

ve

vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.
§ 40
Havárie
(1) Havárií je mimo ádné závažné zhoršení nebo mimo ádné
závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
(2) Za havárii se vždy považují p ípady závažného zhoršení
nebo mimo ádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
ropnými látkami, zvláš
radioaktivními zá

nebezpe nými látkami, pop ípad

i a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke

zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
v chrán ných oblastech p irozené akumulace vod nebo v ochranných
pásmech vodních zdroj .
(3) Dále se za havárii považují p ípady technických poruch
a závad za ízení k zachycování, skladování, doprav a odkládání
látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí
edcházejí.
§ 41
Povinnosti p i havárii
(1) Ten, kdo zp sobil havárii (dále jen "p vodce havárie"),
je povinen init bezprost ední opat ení k odstra ování p
a následk

in

havárie. P itom se ídí havarijním plánem, pop ípad

pokyny vodoprávního ú adu a eské inspekce životního prost edí.
(2) Kdo zp sobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodlen
hlásit Hasi skému záchrannému sboru eské republiky nebo jednotkám
požární ochrany nebo Policii eské republiky, p ípadn správci
povodí.
(3) Hasi ský záchranný sbor eské republiky, Policie eské
republiky a správce povodí jsou povinni neprodlen informovat
o jim nahlášené havárii p íslušný vodoprávní ú ad a

eskou

inspekci životního prost edí, která bude o havárii, k níždošlo
v ochranných pásmech p írodních lé ivých zdroj
írodních minerálních vod,
zdravotnictví.

a zdroj

informovat též Ministerstvo

ízení prací p i zneškod ování havárií p ísluší

vodoprávnímu ú adu.

(4) Dojde-li k havárii mimo ádného rozsahu, která m že
závažným zp sobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo zp sobit
zna né škody na majetku, platí p i zabra ování škodlivým následk m
havárie p im en ustanovení o ochran p ed povodn mi.
(5) P vodce havárie je povinen na výzvu orgán uvedených
v odstavci 3 p i provád ní opat ení p i odstra ování p

in

a následk havárie s t mito orgány spolupracovat.
(6) Osoby, které se zú astnily zneškod ování havárie, jsou
povinny poskytnout

eské inspekci životního prost edí pot ebné

údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasi skému záchrannému
sboru eské republiky.
(7) Ministerstvo životního prost edí stanoví vyhláškou zp sob
a rozsah hlášení havárií, jejich zneškod ování a odstra ování
jejich škodlivých následk .
§ 42
Opat ení k náprav
(1) K odstran ní následk nedovoleného vypoušt ní odpadních
vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií
(dále jen "závadný stav") uloží vodoprávní ú ad nebo

eská

inspekce životního prost edí tomu, kdo porušil povinnost k ochran
povrchových nebo podzemních vod (dále jen "p vodce"), povinnost
provést opat ení k náprav závadného stavu (dále jen "opat ení
k náprav "), pop ípad téžopat ení k zajišt ní náhradního odb ru
vod, pokud to vyžaduje povaha v ci. Náklady na provedení opat ení
k náprav nese ten, jemužbylo opat ení k náprav uloženo. Pokud
ten, komu byla uložena opat ení, je neplní a hrozí nebezpe í
z prodlení, zabezpe í opat ení k náprav vodoprávní ú ad nebo
eská inspekce životního prost edí na náklady p vodce. Za p vodce
závadného stavu se považuje ten, kdo závadný stav zp sobil. Pokud
k havárii došlo v d sledku zásahu Hasi ského záchranného sboru
eské republiky nebo jednotek požární ochrany, nepovažují se za
vodce havárie, jestliže k zásahu použili p im ených prost edk .
(2) Vodoprávní ú ad nebo eská inspekce životního prost edí
uloží podle pot eby opat ení k náprav nabyvateli majetku
získaného zp sobem uvedeným ve zvláštním zákon ,22) který není
vodcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je
závadný stav vázán. Takto postupuje vodoprávní ú ad nebo eská
inspekce životního prost edí v p ípad , že nabyvatel tohoto
majetku jej získal s v domím ekologické zát že a byla-li s ním
o tom uzav ena zvláštní smlouva nebo byla-li mu poskytnuta sleva
z kupní ceny z d vodu závadného stavu, jenžje p edm tem opat ení
k náprav . Tímto zp sobem postupuje vodoprávní ú ad nebo

eská

inspekce životního prost edí i v p ípad , existuje-li dosud
vodce závadného stavu.
(3) Povinnosti plynoucí z opat ení k náprav uloženého
vodci závadného stavu podle odstavce 1 nebo nabyvateli majetku
podle odstavce 2 p echázejí na jejich právní nástupce.
(4) Nelze-li opat ení k náprav uložit podle odstavc

1 až

3 a hrozí-li závažné ohrožení nebo zne išt ní povrchových nebo

podzemních vod, zabezpe í nezbytná opat ení k náprav p íslušný
vodoprávní ú ad z vlastního podn tu nebo z podn tu eské inspekce
životního prost edí. M že k tomuto ú elu uložit provedení opat ení
k náprav právnické osob nebo fyzické osob podnikající podle
zvláštních právních p edpis ,23) která je k provedení opat ení
k náprav odborn

a technicky zp sobilá. Ú astníkem ízení

o uložení opat ení je jen tato osoba; odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný ú inek. K tomuto ú elu z izuje kraj
v rámci svého rozpo tu zvláštní ú et ro

dopl ovaný do výše

10 000 000 K .
(5) Vlastníci majetku, na n mž závadný stav vázne nebo
jejichž majetku je nutno použít p i odstran ní závadného stavu
a kte í nejsou t mi, jimžbylo opat ení k náprav uloženo, jsou
povinni strp t provedení opat ení k náprav uloženého nebo
na ízeného vodoprávním ú adem. Za tím ú elem jsou povinni umožnit
vstup, pop ípad vjezd na své pozemky a stavby a strp t omezení
obvyklého užívání svých pozemk a staveb.
(6) Pro vstup, pop ípad vjezd do staveb a za ízení
ozbrojených sil

eské republiky, Policie

eské republiky,

Bezpe nostní informa ní služby a V ze ské služby eské republiky
platí zvláštní právní p edpisy.24)
(7) Jestliže se uložená opat ení k náprav dotýkají cizích
pozemk

nebo staveb, je t eba co nejvíce šet it práv vlastník

dot ených pozemk a staveb; vstup, pop ípad vjezd a zamýšlená
omezení obvyklého užívání pozemk nebo staveb je t eba jim p edem
oznámit, nehrozí-li nebezpe í z prodlení. Po dokon ení opat ení
k náprav jsou ti, jimžbyla opat ení k náprav uložena, povinni
na své náklady uvést pozemky nebo stavby do p edchozího stavu,
pokud se s jejich vlastníky nedohodli jinak; jsou-li opat ení
k náprav provád na na základ rozhodnutí vodoprávního ú adu podle
odstavce 4, hradí tyto náklady p íslušná obec, a to z prost edk
státu.
(8) Náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá
vlastník m p i provád ní opat ení k náprav na jejich pozemcích
nebo stavbách hradí ten, jemuž bylo opat ení k náprav uloženo.
V p ípad uvedeném v odstavci 4 hradí tuto náhradu p íslušný
vodoprávní ú ad. Právo na náhradu musí být uplatn no u toho, jemuž
bylo opat ení k náprav uloženo, nebo u p íslušného vodoprávního
adu do 6 m síc od jeho vzniku, jinak zaniká. Tímto ustanovením
není dot eno právo na náhradu škody.
-----------------------------------------------------------------22) Zákon . 92/1991 Sb., o podmínkách p evodu majetku státu na
jiné osoby, ve zn ní pozd jších p edpis .
23) Zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
24) Nap íklad zákon . 222/1999 Sb., o zajiš ování obrany
republiky.
HLAVA VI
VODNÍ TOKY
§ 43
Vodní toky

eské

(1) Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem
v koryt trvale nebo po p evažující ást roku, a to v etn vod
v nich um le vzdutých. Jejich sou ástí jsou i vody ve slepých
ramenech a v úsecích p echodn tekoucích p irozenými dutinami pod
zemským povrchem nebo zakrytými úseky.
(2) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje
vodoprávní ú ad. M že téžrozhodnout, že vodním tokem jsou i jiné
povrchové vody nežuvedené v odstavci 1.
(3) Ustanovení zvláštního zákona25) týkající se hrazení
byst in nejsou dot ena.
-----------------------------------------------------------------25) § 35 zákona . 289/1995 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 44
Koryta vodních tok
(1) Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován
v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku
tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není
evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem
vodního toku ást pozemku zahrnující dno a b ehy koryta ažpo
ehovou áru ur enou hladinou vody, která zpravidla sta í
protékat tímto korytem, anižse vylévá do p ilehlého území.
(2) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku rozhodne
místn p íslušný vodoprávní ú ad.
§ 45
Zm ny koryta vodního toku
(1) Opustí-li vodní tok vlivem p írodních sil p i povodni své
irozené koryto a vznikne-li tím koryto nové, mohou vlastníci
pozemk , správce vodního toku, jakož i oprávn ní k nakládání
s vodami, kte í jsou dot eni novým stavem, žádat jednotliv nebo
spole

vodoprávní ú ad o povolení vrátit vodní tok na sv j

náklad do p vodního koryta. Stát m že žadatel m, kte í obdrží
povolení, na obnovu koryta vodního toku po povodni p isp t
(§ 102).
(2) Neobnoví-li se p vodní stav, stát vykoupí pozemek
vodního nebo nového koryta vodního toku, jestliže mu tento
pozemek vlastník dot eného pozemku nabídne. Toto neplatí pro
dot ené pozemky ve vlastnictví obcí.
(3) Neobnoví-li se p vodní stav z d vodu, že vodoprávní ú ad
obnovu ve ve ejném zájmu nepovolí, platí pro vlastníky dot ených
pozemk možnost odškodn ní podle odstavce 2 a ostatním oprávn ným
k nakládání s vodami, dot eným tímto rozhodnutím, náleží p im ená
náhrada.
(4) Právo na obnovu a odškodn ní zaniká po t ech letech od
roku, v n mždošlo ke zm

.

§ 46
Ochrana vodních tok a jejich koryt
(1) Je zakázáno m nit sm r, podélný sklon a p

ný profil

koryta vodního toku, poškozovat b ehy, t žit z koryt vodních tok
zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních tok p edm ty,
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví
nebo bezpe nosti, jakož i ukládat takové p edm ty na místech,
z nichžby mohly být splaveny do vod.
(2) Ustanovení p edchozího odstavce se nevztahuje na p ípady,
kdy se innosti v n m uvedené provád jí v souladu s tímto
zákonem.
§ 47
Správa vodních tok
(1) Vodní toky jsou p edm tem správy. lení se na významné
vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních tok
stanoví Ministerstvo zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem

životního prost edí vyhláškou.
(2) Správou vodních tok se rozumí povinnost
a) sledovat stav koryt vodních tok

a pob ežních pozemk

z hlediska funkcí vodního toku,
b) pe ovat o koryta vodních tok , zejména udržovat koryta vodních
tok

ve stavu, který zabezpe uje p i odvád ní vody z území

dostate nou pr to nost a hloubku vody a p itom se co nejvíce
blíží p írodním podmínkám, udržovat b ehové porosty na
pozemcích koryt vodních tok

nebo na pozemcích sousedících

s korytem vodního toku tak, aby se nestaly p ekážkou odtoku
vody p i povod ových situacích, pop ípad b ehové porosty na
pozemcích koryt vodních tok

nebo na pozemcích sousedících

s korytem vodního toku vysazovat s p ihlédnutím k tomu, aby
jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala p vodnímu
p írodnímu stavu, pokud takové povinnosti nemají vlastníci
pozemk s koryty vodních tok ,
c) provozovat a udržovat v ádném stavu vodní díla v korytech
vodních tok nezbytná k zabezpe ení funkcí vodního toku,26)
pop ípad vodnímu toku p evážn sloužící, která správci vodních
tok vlastní, p ípadn je užívají z jiného právního d vodu,
d) p ipravovat a zajiš ovat úpravy koryt vodních tok , pokud
slouží k zajišt ní funkcí vodního toku,
e) vytvá et podmínky umož ující oprávn ná nakládání s vodami
související s vodním tokem; p i mimo ádných situacích na vodním
toku jen pokud to umož ují hydrologické podmínky a stav vodního
toku,
f) oznamovat p íslušnému vodoprávnímu ú adu závažné závady, které
zjistí ve vodním toku a jeho koryt , zp sobené p írodními nebo
jinými vlivy; sou asn navrhovat opat ení k náprav , obnovovat
p irozená koryta vodních tok , zejména ve zvláš chrán ných
územích27) a v územních systémech ekologické stability,28)
g) spolupracovat p i zneškod ování havárií na vodních tocích.
(3) Ministerstvo zem

lství stanoví vyhláškou zp sob

provád ní inností uvedených v odstavci 2.

(4) Správa významných vodních tok

vedle povinností správy

vodních tok podle odstavce 2 zahrnuje tyto další povinnosti:
a) provozovat a udržovat v ádném stavu vodní díla na významných
vodních tocích zajišující oprávn ná nakládání s povrchovými
vodami, která správci významných vodních tok vlastní, p ípadn
je užívají z jiného právního d vodu,
b) udržovat splavnost využívaných dopravn významných vodních cest
a ozna ovat a vyty ovat plavební dráhu na vodních cestách,7)
c) udržovat v ádném stavu a provozovat i cizí vodní díla na
vodních tocích, pokud tak rozhodne vodoprávní ú ad (§ 59 odst.
3),
d) ídit a ovliv ovat podle komplexního manipula ního ádu
hospoda ení s vodami v soustav vodních nádrží,
e) podávat podn ty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci
manipula ních ád vodních d l jiných vlastník ,
f) spolupracovat p i zneškod ování havárií v povodí, pokud mohou
ohrozit jakost vody ve významných vodních tocích,
g) p edložit Ministerstvu zem

lství na jeho výzvu ke schválení

návrh komplexního manipula ního

ádu, který koordinuje

manipula ní ády jednotlivých vodních d l tvo ících soustavu
vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním ú ad m zm ny povolení
k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipula ním ádem
dot ena; vodoprávní ú ad je povinen o takovém návrhu
rozhodnout,
h) spolupracovat se správci drobných vodních tok p i ešení úkol
týkajících se vodních tok v celé oblasti povodí.
-----------------------------------------------------------------7) Zákon . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní zákona
. 358/1999 Sb.
26) Nap íklad § 3 a 4 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis .
27) § 14 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
28) § 4 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 48
Správci vodních tok
(1) Správu významných vodních tok zajišují právnické osoby
ízené podle zvláštního zákona17) (dále jen "správci povodí");
pro ú ely tohoto zákona se považují za správce vodních tok .
(2) Správu drobných vodních tok nebo jejich ucelených úsek
jsou oprávn ny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky
protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, pop ípad
organiza ní složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo
s jejichž inností souvisejí, ur ené Ministerstvem zem

lství.

O ur ení správcem drobného vodního toku rozhoduje Ministerstvo
zem

lství na základ žádosti; to neplatí v p ípad ur ení

správcem drobného vodního toku organiza ní složku státu.
(3) Na území vojenských újezd 29) zajiš uje správu drobných
vodních tok

Ministerstvo obrany. Na území národních park

zajišují správu drobných vodních tok Správy národních park ;30)
pro ú ely tohoto zákona se Ministerstvo obrany a Správy národních
park považují za správce vodních tok .

(4) Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl ur en správce
drobného vodního toku, vykonává jejich správu správce vodního
toku, jehož je drobný vodní tok p ítokem, a to aždo doby, než
bude správce ur en podle odstavce 2. To platí i v p ípad , je-li
na drobném vodním toku, ke kterému nebyl ur en správce drobného
vodního toku, ucelený úsek drobného vodního toku, ke kterému byl
ur en správce drobného vodního toku.
(5) Obsah žádosti podle odstavce 2 a její náležitosti
nezbytné k vydání rozhodnutí stanoví Ministerstvo zem

lství

vyhláškou.
(6) Správce povodí vykonává dohled nad správou drobných
vodních tok . Pokud správce drobného vodního toku neplní
povinnosti podle tohoto zákona, m že Ministerstvo zem

lství na

návrh správce povodí zrušit ur ení správcem drobného vodního toku.
(7) Na ur ení nebo zrušení správce drobného vodního toku se
nevztahuje správní ád.
-----------------------------------------------------------------17) Zákon . 305/2000 Sb., o povodích.
29) Zákon . 222/1999 Sb., ve zn ní zákona . 320/2002 Sb.
30) Zákon . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 49
Oprávn ní p i správ vodních tok
(1) Správci vodních tok jsou oprávn ni
a) p i výkonu svých práv a povinností vstupovat v nezbytném
rozsahu na cizí pozemky a stavby, pokud k tomu není t eba
povolení podle zvláštních právních p edpis ,
b) z d vodu pé e o koryta vodního toku a v sou innosti s vlastníky
pozemk

odstra ovat nebo nov vysazovat stromy a ke e na

pozemcích p i n m,
c) požadovat p edložení povolení nebo souhlasu vodoprávního ú adu
týkajícího se vodního toku a zjiš ovat, zda jsou tato
rozhodnutí dodržována,
d) dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatel m
v rámci komplexního manipula ního ádu soustavy vodních nádrží
na vodním toku, pokud to vyžaduje mimo ádná situace.
Výkonem uvedených oprávn ní nejsou dot eny zvláštní právní
edpisy týkající se ochrany p írody a krajiny.31)
(2) Správci vodních tok

mohou p i výkonu správy vodního

toku, pokud je to nezbytn nutné a po p edchozím projednání
s vlastníky pozemk

užívat pozemk sousedících s korytem vodního

toku, a to
a) u vodních tok , které jsou vodními cestami dopravn významnými,
nejvýše v ší ce do 10 m od b ehové áry,
b) u ostatních významných vodních tok

jiných nežpod písmenem a)

nejvýše v ší ce do 8 m od b ehové áry,
c) u drobných vodních tok nejvýše v ší ce do 6 m od b ehové áry.
(3) Vodoprávní ú ad m že pro nezbytn nutné pot eby a na
nezbytn nutnou dobu stanovit k užívání i v tší ší ku pozemk p i
vodním toku, nežje uvedeno v odstavci 2.

(4) Zp sobí-li správce vodního toku p i výkonu oprávn ní
podle odstavce 1 nebo 2 škodu, je povinen ji nahradit. O náhrad
škody platí obecné p edpisy.
-----------------------------------------------------------------31) Nap íklad zákon . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis .
§ 50
Povinnosti vlastník pozemk , na nichž
se nacházejí koryta vodních tok
Vlastníci pozemk , na nichžse nacházejí koryta vodních tok ,
jsou povinni
a) strp t na svém pozemku b ehové porosty, jakož i obecné
nakládání s vodami ve vodním toku,
b) udržovat b ehy koryta vodního toku ve stavu pot ebném
k zajišt ní neškodného odtoku vody, odstra ovat p ekážky
a cizorodé p edm ty ve vodním toku, s výjimkou nános , pokud
tyto

innosti neznamenají vynaložení zvláštních náklad ,

zvláštní odbornou zp sobilost nebo použití speciální techniky,
c) strp t na svém pozemku vodní díla umíst ná v koryt vodního
toku, vybudovaná p ed ú inností tohoto zákona,
d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v koryt vodního
toku,
e) strp t na svém pozemku bez náhrady umíst ní za ízení ke
sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických
funkcí vodního toku, nap íklad plavebních znak apod.,
f) umožnit vodoprávnímu ú adu, eské inspekci životního prost edí,
jakoži správci vodního toku výkon jejich oprávn ní,
g) strp t po nich pr chod osob podél vodních tok ; výjimku z této
povinnosti m že povolit vodoprávní ú ad po projednání
s p íslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích
v sou asn zastav ném území obce a na oplocených pozemcích.
§ 51
Povinnosti vlastník pozemk sousedících
s koryty vodních tok
(1) Vlastníci pozemk sousedících s koryty vodních tok jsou
povinni
a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávn ní,
b) strp t na svém pozemku bez náhrady umíst ní za ízení ke
sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických
funkcí vodního toku, umíst ní plavebních znak apod.,
c) strp t, po p edchozím projednání s nimi, po nich pr chod osob;
to neplatí na pozemcích v sou asn zastav ném území obce a na
oplocených pozemcích.
(2) Vodoprávní ú ad m že vlastník m pozemk

sousedících

s koryty vodních tok zakázat kácet stromy a ke e zabezpe ující
stabilitu koryta vodního toku.
(3) Pokud výkonem t chto oprávn ní vznikne vlastníkovi
pozemku škoda, má nárok na její úhradu.
§ 52

Povinnosti vlastník staveb a za ízení v korytech
vodních tok nebo sousedících s nimi
(1) Vlastníci staveb a za ízení v korytech vodních tok jsou
povinni odstra ovat p edm ty zachycené

i ulp lé na t chto

stavbách a za ízeních a nakládat s nimi podle zvláštního
zákona.32)
(2) Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo
za ízení v korytech vodních tok , pop ípad sousedících s nimi
jsou povinni ve ve ejném zájmu dbát o jejich statickou bezpe nost
a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod,
a zabezpe it je proti škodám p sobeným vodou a odchodem ledu.
Pokud k narušení plynulého odtoku vod dojde v d sledku zanedbání
pé e o tyto stavby nebo za ízení, jsou jejich vlastníci povinni na
své náklady provést nápravu a plynulý odtok vody pln obnovit;
jinak je vodoprávní ú ad oprávn n zajistit nápravu na náklady
vlastníka; odpov dnost za škodu zp sobenou zanedbáním povinné pé e
o stavbu nebo za ízení v koryt vodního toku nebo s ním sousedícím
tím není dot ena.
-----------------------------------------------------------------32) Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm

n kterých dalších

zákon .
§ 53
Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávn ní
V pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávn ní správc
povodí a správc vodních tok

rozhodne Ministerstvo zem

lství.

To rozhodne i v pochybnostech o rozsahu povinností vlastník
pozemk

koryta vodního toku, vlastník

s koryty vodních tok

a vlastník

pozemk

sousedících

staveb a za ízení v korytu

vodního toku nebo sousedících s ním. Vznikne-li taková pochybnost
ve vodoprávním

ízení, jehož je ú astníkem ten, o jehož

povinnostech nebo právech pochybnost vznikla, rozhodne vodoprávní
ad, který takové ízení vede.
HLAVA VII
SPRÁVA POVODÍ
§ 54
(1) Správou povodí se rozumí správa významných vodních tok
(§ 47 odst. 4), n které innosti spojené se zjiš ováním
a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané oblasti
povodí (§ 21) a další innosti, které vykonávají správci povodí
podle tohoto zákona.
(2) Správu povodí vykonávají správci povodí.
(3) Správci povodí poskytují pro innost vodoprávních ú ad ,
na jejich žádost, technické, ekonomické a jiné údaje, pokud je
mají k dispozici.
(4) Správci povodí v rámci své innosti podávají podn ty,
návrhy a vyjád ení vodoprávním ú ad m a jiným správním ú ad m

z hlediska zájm

daných p íslušnými plány v oblasti vod

a z hlediska dalších zájm
ochrany vodních pom

sledovaných zákonem, zejména ve v cech
, ochrany vod, hospodárného využívání

vodních zdroj , minimálních z statkových pr tok vodních tok ,
minimálních hladin podzemních vod a p i p echodném nedostatku
vody. Dále poskytují stanoviska správc povodí pro vydání povolení
k nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 písm. a) ažc)], pro vydání
povolení k n kterým vybraným innostem [§ 14 odst. 1 písm. a) až
c)], pro vydání stavebního povolení k vodním díl m (§ 15), pro
ud lení souhlasu (§ 17) a pro vydání vyjád ení (§ 18), ve kterých
posuzují soulad zám

umístit, provést, zm nit nebo odstranit

stavbu, za ízení nebo provád t jiné innosti s výše uvedenými
zájmy, pokud by takové zám ry mohly ovlivnit vodní pom ry,
energetický potenciál, pop ípad jakost nebo množství povrchových
nebo podzemních vod.
(5) Správci povodí spolupracují se správci drobných vodních
tok a pov enými odbornými subjekty p i ešení úkol týkajících
se celé oblasti povodí.
HLAVA VIII
VODNÍ DÍLA
§ 55
Vodní díla
(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání
a zadržování vod, um lému

usm

ování odtokového režimu

povrchových vod, k ochran a užívání vod, k nakládání s vodami,
ochran p ed škodlivými ú inky vod, k úprav vodních pom

nebo

k jiným ú el m sledovaným tímto zákonem, a to zejména
a) p ehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b) stavby, jimižse upravují, m ní nebo z izují koryta vodních
tok ,
c) stavby vodovodních ad a vodárenských objekt v etn úpraven
vody, kanaliza ních stok, kanaliza ních objekt , istíren
odpadních vod, jakož i stavby k išt ní odpadních vod p ed
jejich vypoušt ním do kanalizací,
d) stavby na ochranu p ed povodn mi,
e) stavby k vodohospodá ským melioracím, zavlažování a odvod ování
pozemk ,
f) stavby, které se k plavebním ú el m z izují v korytech vodních
tok nebo na jejich b ezích,
g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
h) stavby odkališ,
i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních
vod,
j) studny,
k) stavby k hrazení byst in a strží, pokud zvláštní zákon25)
nestanoví jinak,
l) jiné stavby pot ebné k nakládání s vodami povolovanému podle
§ 8.
(2) Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují
jednoduchá za ízení mimo koryta vodních tok

na jednotlivých

pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochran jednotlivých
pozemk

a staveb proti škodlivým ú ink m povrchových nebo

podzemních vod, jakoži jednoduchá za ízení mimo koryta vodních
tok k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanaliza ní
ípojky, pokud zvláštní právní p edpisy nestanoví jinak.33) Za
vodní díla se také nepovažují pr zkumné hydrogeologické vrty
a další za ízení realizovaná v rámci geologických prací.20)
(3) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne
místn p íslušný vodoprávní ú ad.
-----------------------------------------------------------------20) Zákon . 62/1988 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
25) § 35 zákona . 289/1995 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
33) Nap íklad vyhláška . 144/1978 Sb., o ve ejných vodovodech
a ve ejných kanalizacích, ve zn ní vyhlášky . 185/1988 Sb.
§ 56
Stavby k vodohospodá ským melioracím pozemk
(1) Za stavby k vodohospodá ským melioracím pozemk se pro
ely tohoto zákona považují stavby
a) k závlaze a odvodn ní pozemk ,
b) k ochran pozemk p ed erozní inností vody.
(2) Stavby k odvodn ní zem

lských pozemk se pro ú ely

tohoto zákona lení na hlavní odvod ovací za ízení a podrobná
odvod ovací za ízení, p

emž podrobným odvod ovacím za ízením se

rozumí pro podzemní odvodn ní sb rné a svodné drény, drenážní
šachty a výusti, pro povrchové odvodn ní sb rné p íkopy a objekty
na nich.
(3) Podrobné vymezení staveb k vodohospodá ským melioracím
pozemk

a jejich ástí a zp sob a rozsah pé e o n stanoví

Ministerstvo zem

lství vyhláškou.

(4) Vlastník pozemku, na kterém je umíst na stavba
k vodohospodá ským melioracím pozemk

nebo její ást, která

souvisí s více pozemky nebo byla z ízena ve ve ejném zájmu a která
byla vybudována p ed ú inností tohoto zákona, je povinen
a) strp t stavbu k vodohospodá ským melioracím pozemk nebo její
ást na svém pozemku,
b) užívat pozemek tak, aby neovlivnil negativn funkci stavby
k vodohospodá ským melioracím pozemk nebo jejich ásti,
c) ohlašovat vlastníkovi stavby k vodohospodá ským melioracím
pozemk , p ípadn vodoprávnímu ú adu zjevné závady ve funkci
stavby nebo její ásti,
d) strp t, aby se jeho pozemku užilo v nezbytné mí e k údržb
stavby k vodohospodá ským melioracím pozemk nebo její ásti.
(5) Vodoprávní ú ad je oprávn n v pochybnostech rozhodnout
o rozsahu povinnosti vlastníka pozemk , na kterých je stavba
k vodohospodá ským melioracím nebo její ást umíst na, vlastník
pozemk

sousedících s pozemkem, na kterém je umíst na stavba

k vodohospodá ským melioracím pozemk

nebo její ást, pop ípad

o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajišt ní funkce
stavby k vodohospodá ským melioracím pozemk .
(6) Hospoda ení se stavbami k vodohospodá ským melioracím
pozemk , které jsou v majetku státu, vykonává stát svými

organiza ními složkami, které k tomuto ú elu Ministerstvo
zem

lství z ídí, pokud se Ministerstvo zem

lství nedohodne

o hospoda ení s t mito stavbami s právnickými osobami, jimžtyto
stavby slouží nebo s jejichž inností souvisejí.
§ 57
Užívání vodních d l jinými osobami
Pokud má bezprost ední prosp ch z vodního díla jiný oprávn ný
(§ 8) než vlastník tohoto vodního díla, je povinen podílet se na
úhrad náklad na údržbu tohoto vodního díla. Nedojde-li mezi
vlastníkem vodního díla a oprávn ným k dohod o výši a zp sobu
úhrady náklad , rozhodne soud. To neplatí v p ípad , že vlastník
vodního díla je správcem vodního toku a osoba oprávn ná
k nakládání s vodami podle § 8 v tomto vodním díle je povinna
platit platbu k úhrad správy vodních tok a správy povodí podle
§ 101, a v p ípad , že osoba oprávn ná k nakládání s vodami podle
§ 8 užívá vodu pouze za ú elem využití energetického potenciálu
k výrob

elekt iny ve vodních elektrárnách do celkového

instalovaného výkonu výrobny 10 MWe.
§ 58
Ochrana vodních d l
(1) Je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce.
(2) Zejména je zakázáno
a) na ochranných hrázích vysazovat d eviny, jezdit po nich
vozidly, pokud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu
ur ených,
b) poškozovat vodo ty, vodom ry, cejchy, vodní zna ky, zna ky
velkých vod a jiná za ízení sloužící k pln ní úkol stanovených
tímto zákonem.
(3) Vodoprávní ú ad m že na návrh vlastníka vodního díla
v zájmu jeho ochrany rozhodnutím stanovit ochranná pásma podél
ho a zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla
umís ování a provád ní n kterých staveb nebo inností. Vlastníci
pozemk a staveb v ochranném pásmu mají v i vlastníkovi vodního
díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem
nebo omezením vznikne. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemk a staveb
v ochranném pásmu a vlastníkem vodního díla k dohod o výši
náhrady, rozhodne o její výši soud.
§ 59
Povinnosti vlastník vodních d l
(1) Vlastník vodního díla je povinen
a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo
povoleno, zejména schválený manipula ní, pop ípad provozní
ád, a p edkládat vodoprávnímu ú adu ke schválení návrh na jeho
úpravu tak, aby byla v souladu s komplexním manipula ním ádem
soustavy vodních nádrží; náležitosti manipula ních a provozních
ád stanoví Ministerstvo zem

lství vyhláškou,

b) udržovat vodní dílo v ádném stavu tak, aby nedocházelo

k ohrožování bezpe nosti osob, majetku a jiných chrán ných
zájm ,
c) provád t na vlastní náklad u vodního díla technickobezpe nostní
dohled, pokud tomuto dohledu vodní dílo podléhá,
d) provád t na sv j náklad opat ení, která mu vodoprávní ú ad
uloží k odstran ní závad zjišt ných na vodním díle, zejména p i
vodoprávním dozoru,
e) dbát pokyn správce vodního toku v p ípad mimo ádných situací
na dot eném vodním toku,
f) odstra ovat p edm ty a hmoty zachycené i ulp lé na vodních
dílech a nakládat s nimi podle zvláštního zákona,32)
g) osadit na vodním díle cejch, vodní zna ku nebo vodo et
a zajistit zvláštní úpravu p elivu nebo výpusti podle
rozhodnutí vodoprávního ú adu,
h) osadit na vodním díle plavební znaky,
i) u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve vodním toku
udržovat na vlastní náklad v ádném stavu dno a b ehy v oblasti
vzdutí a starat se v n m o plynulý pr tok vody, zejména
odstra ovat nánosy a p ekážky, a je-li to technicky možné
a ekonomicky únosné, vytvá et podmínky pro migraci vodních
živo ich , nejde-li o stavby,
j) odstra ovat náletové d eviny z hrází sloužících k ochran p ed
povodn mi, ke vzdouvání vody nebo k akumulaci vody; na tyto
povinnosti se nevztahuje zvláštní zákon30) s výjimkou p ípad ,
kdy se jedná o památné stromy nebo zvlášt chrán né druhy
rostlin. P ed jejich odstran ním, není-li nebezpe í z prodlení,
je vlastník vodního díla povinen oznámit sv j zám r orgánu
ochrany p írody.
(2) Vodoprávní ú ad m že svým rozhodnutím uložit povinnost
zpracovat a p edložit mu ke schválení manipula ní, p ípadn
provozní ád vodního díla.
(3) Vyžaduje-li to ve ejný zájem a jestliže ten, kdo je
k tomu povinen, tyto povinnosti ádn neplní a nezjednal-li
nápravu ve stanovené lh

, vodoprávní ú ad m že rozhodnout, že

jiná osoba p ejímá na dobu nezbytné pot eby provoz nebo údržbu
vodních d l. Tento provoz a údržbu obstarává ur ená osoba na
náklady toho, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit; není-li
taková osoba, nese tyto náklady stát.
(4) Na odstra ování p ekážek pro migraci vodních živo ich ve
vodním toku zp sobených vodními díly vybudovanými p ed ú inností
tohoto zákona se podílí stát.
-----------------------------------------------------------------30) Zákon . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
32) Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm

n kterých dalších

zákon .
§ 60
Vstup na pozemky
(1) Vlastníci pozemk sousedících s vodním dílem jsou povinni
po p edchozím projednání s nimi umožnit za ú elem provozu
a provád ní údržby vodních d l v nezbytném rozsahu vstup na své
pozemky t m, kte í zajišují provoz nebo provád jí údržbu t chto
vodních d l.

(2) Pokud vstupem na pozemky vznikne vlastníkovi pozemku
škoda, má nárok na její úhradu.
§ 61
Technickobezpe nostní dohled nad vodními díly
(1) Technickobezpe nostním dohledem nad vodními díly (dále
jen "technickobezpe nostní dohled") se rozumí zjiš ování
technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody,
a to z hlediska bezpe nosti a stability a možných p

in jejich

poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla,
ením jejích deformací, sledováním pr saku vod, jakož
i hodnocením výsledk všech pozorování a m ení ve vztahu k p edem
ur eným

mezním

nebo

kritickým

hodnotám.

Sou ástí

technickobezpe nostního dohledu je i vypracování návrh opat ení
k odstran ní zjišt ných nedostatk .
(2) Z hlediska technickobezpe nostního dohledu se vodní díla
rozd lují do I. ažIV. kategorie podle rizika ohrožení lidských
život , možných škod na majetku v p ilehlém území a ztrát
z omezení funkcí a užitk ve ve ejném zájmu.
(3)

Vymezení

vodních

d l

podléhajících

technickobezpe nostnímu dohledu, stanovení kritérií pro jednotlivé
kategorie

vodních

d l,

rozsah

a

etnost provád ní

technickobezpe nostního dohledu u jednotlivých kategorií vodních
l a v jednotlivých etapách jejich p ípravy, výstavby,
rekonstrukce nebo provozu stanoví Ministerstvo zem

lství

vyhláškou.
(4) Ten, kdo žádá o povolení nového nebo zm nu dokon eného
vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody, je povinen
k žádosti o povolení p edložit posudek o pot eb , pop ípad návrhu
podmínek provád ní technickobezpe nostního dohledu na tomto vodním
díle, který zpracovala osoba uvedená v odstavci 9.
(5)

O

povinnosti

technickobezpe nostní

zajistit

na

vodním

díle

dohled, o jeho rozsahu, p ípadn

o podmínkách jeho provád ní a o za azení vodního díla do kategorie
I. ažIV., rozhodne vodoprávní ú ad s p ihlédnutím k posudku podle
edchozího odstavce zpravidla v rámci povolení stavby nebo jejích
zm n. Vydání tohoto rozhodnutí si m že vyhradit u vodních d l
esahujících svým dopadem podle odstavce 2 území p íslušného
vodoprávního ú adu krajský ú ad, v p ípad dopadu podle odstavce
2 p esahujícího území kraje Ministerstvo zem
(6) Vodoprávní ú ad m že rozhodnout o zm

lství.
kategorie vodního

díla, rozsahu technickobezpe nostního dohledu, pop ípad podmínek
jeho zajiš ování, pokud se významn zm ní podmínky, za nichžbylo
edchozí rozhodnutí vydáno.
(7) Vodoprávní ú ad p edává informace o za azení vodního díla
do I. až III. kategorie nebo o zm
kategorie Ministerstvu zem

za azení do p íslušné

lství.

(8) Souhrnnou evidenci za azení vodních d l do I. ažIII.

kategorie vede Ministerstvo zem

lství.

(9) Provád t technickobezpe nostní dohled nad vodními díly I.
ažIII. kategorie a zpracovávat posudky pro za azení vodních d l
do I. ažIV. kategorie z hlediska technickobezpe nostního dohledu
mohou jen odborn zp sobilé osoby pov ené k tomu Ministerstvem
zem

lství. Je-li taková osoba vlastníkem vodního díla I. nebo

II. kategorie, nesmí na n m vykonávat technickobezpe nostní dohled
sama.
(10) Pov ení k provád ní technickobezpe nostního dohledu lze
ud lit pouze osob , která má odborné, personální a materiální
vybavení a spl uje p edpoklady pro kvalifikovaný výkon
technickobezpe nostního dohledu.
§ 62
Povinnosti vlastník a stavebník vodních
d l p i technickobezpe nostním dohledu
(1) Technickobezpe nostní dohled je povinen zajiš ovat na
sv j náklad vlastník, p ípadn stavebník vodního díla, a to
v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zem

lství podle

§ 61 odst. 3. Vodoprávní ú ad m že rozhodnutím stanovit další
povinnosti k provád ní tohoto dohledu.
(2) U vodních d l za azených do I. a II. kategorie je povinen
jejich

vlastník,

pop ípad

stavebník

zajistit

technickobezpe nostní dohled prost ednictvím pov ené odborn
zp sobilé osoby a ú astnit se jeho provád ní v rozsahu stanoveném
vyhláškou Ministerstva zem
(3) U

lství.

vodních d l III. a

IV. kategorie m že

technickobezpe nostní dohled provád t vlastník, p ípadn stavebník
sám.
(4) P i provád ní technickobezpe nostního dohledu je
vlastník, p ípadn stavebník vodního díla za azeného do I. ažIV.
kategorie povinen
a) ur it fyzickou osobu odpov dnou za technickobezpe nostní dohled
a oznámit její jméno, p íjmení, adresu bydlišt , pop ípad
pracovišt a íslo telefonu p íslušnému vodoprávnímu ú adu;
u vodního díla I. a II. kategorie jej ohlásit i pov ené
odborn zp sobilé právnické osob (§ 61 odst. 9), která na dané
stavb provádí technickobezpe nostní dohled,
b) p izvat p íslušný vodoprávní ú ad k prohlídce vodního díla,
a to nejmén u staveb I. kategorie jedenkrát ro

, u staveb

II. kategorie jedenkrát za 2 roky, u staveb III. kategorie
jedenkrát za 4 roky a u staveb IV. kategorie jedenkrát za 10
let,
c) podávat zprávy o výsledcích technickobezpe nostního dohledu
v termínech podle písmene b) nebo, nastaly-li mimo ádné
okolnosti dotýkající se bezpe nosti vodního díla, p íslušnému
vodoprávnímu ú adu; u staveb I. a II. kategorie zajistit jejich
p edložení prost ednictvím pov ené odborn zp sobilé právnické
osoby.
HLAVA IX

OCHRANA P ED POVODN MI
Díl 1
Ochrana p ed povodn mi
§ 63
(1) Ochrana p ed povodn mi jsou opat ení k p edcházení
a zamezení škod p i povodních na životech a majetku ob an ,
spole nosti a na životním prost edí provád ná p edevším
systematickou prevencí, zvyšováním reten ní schopnosti povodí
a ovliv ováním pr

hu povodní.

(2) Ochrana p ed povodn mi je zabezpe ována podle povod ových
plán a p i vyhlášení krizové situace krizovými plány.34)
(3) K zajišt ní ochrany p ed povodn mi je každý povinen
umožnit vstup, p ípadn vjezd na své pozemky, pop ípad stavby
m, kte í ídí, koordinují a provád jí zabezpe ovací a záchranné
práce, p isp t na p íkaz povod ových orgán osobní a v cnou pomocí
k ochran život a majetku p ed povodn mi a ídit se p íkazy
povod ových orgán .
(4) Pokud p i této innosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo
stavby škoda, má nárok na její náhradu.
-----------------------------------------------------------------34) Zákon . 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm

n kterých

zákon (krizový zákon).
§ 64
Povodn
(1) Povodn mi se pro ú ely tohoto zákona rozumí p echodné
výrazné zvýšení hladiny vodních tok nebo jiných povrchových vod,
i kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku
a m že zp sobit škody. Povodní je i stav, kdy voda m že zp sobit
škody tím, že z ur itého území nem že do asn p irozeným zp sobem
odtékat nebo její odtok je nedostate ný, p ípadn dochází
k zaplavení území p i soust ed ném odtoku srážkových vod. Povode
že být zp sobena p írodními jevy, zejména táním, dešovými
srážkami nebo chodem led

(p irozená povode ), nebo jinými vlivy,

zejména poruchou vodního díla, která m že vést až k jeho havárii
(protržení) nebo nouzovým ešením kritické situace na vodním díle
(zvláštní povode ).
(2) Povode za íná vyhlášením druhého nebo t etího stupn
povod ové aktivity (§ 70) a kon í odvoláním t etího stupn
povod ové aktivity, není-li v dob odvolání t etího stupn
povod ové aktivity vyhlášen druhý stupe povod ové aktivity. V tom
ípad kon í povode odvoláním druhého stupn povod ové aktivity.
Povodní je rovn ž situace uvedená v odstavci 1, p i nížnebyl
vyhlášen druhý nebo t etí stupe povod ové aktivity, ale stav nebo
pr tok vody v p íslušném profilu nebo srážka dosáhla sm rodatné
úrovn pro n který z t chto stup

povod ové aktivity podle

povod ového plánu p íslušného územního celku. Pochybnosti o tom,
zda v ur itém území a v ur itém ase byla povode , rozhoduje,
je-li spln na n která z t chto podmínek, vodoprávní ú ad.

(3) Za nebezpe í povodn se považují situace zejména p i
a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo pr toku ve
vodním toku a jeho stoupající tendenci,
b) déletrvajících vydatných deš ových srážkách, pop ípad prognóze
nebezpe í intenzivních deš ových srážek, o ekávaném náhlém
tání, nebezpe ném chodu led

nebo p i vzniku nebezpe ných

ledových zácp a náp ch , nebo
c) vzniku mimo ádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpe í
jeho poruchy.
Díl 2
§ 65
Povod ová opat ení
(1) P ípravná opat ení a opat ení p i nebezpe í povodn jsou
a) stanovení záplavových území,
b) vymezení sm rodatných limit stup

povod ové aktivity,

c) povod ové plány,
d) povod ové prohlídky,
e) p íprava p edpov dní a hlásné povod ové služby,
f) organiza ní a technická p íprava,
g) vytvá ení hmotných povod ových rezerv,
h) vyklízení záplavových území,
i) p íprava ú astník povod ové ochrany,
j) innost p edpov dní povod ové služby,
k) innost hlásné povod ové služby,
l) varování p i nebezpe í povodn ,
m) z ízení a innost hlídkové služby,
n) eviden ní a dokumenta ní práce.
(2) Opat ení za povodn jsou
a) ízené ovliv ování odtokových pom

,

b) povod ové zabezpe ovací práce,
c) povod ové záchranné práce,
d) zabezpe ení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém
povodní.
(3) Sou ástí povod ových opat ení jsou dokumenta ní práce,
vyhodnocení povod ové situace v etn vzniklých povod ových škod,
in negativn ovliv ujících pr

h povodn , ú innosti p ijatých

opat ení a návrhy na úpravu povod ových opat ení.
(4) Povod ová opat ení ve smyslu ustanovení § 65 tohoto
zákona nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních
za ízení sloužících k ochran p ed povodn mi, jakoži investice
vyvolané povodn mi.
§ 66
Záplavová území
(1) Záplavová území jsou administrativn ur ená území, která
mohou být p i výskytu p irozené povodn zaplavena vodou. Jejich
rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku
vodoprávní ú ad. Vodoprávní ú ad m že uložit správci vodního toku

povinnost zpracovat a p edložit takový návrh v souladu s plány
hlavních povodí a s plány oblastí povodí.
(2) V sou asn zastav ných územích obcí, v územích ur ených
k zástavb podle územn plánovací dokumentace, p ípadn podle
pot eby v dalších územích, vymezí vodoprávní ú ad na návrh správce
vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpe nosti
povod ových pr tok .
(3) Zp sob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území stanoví Ministerstvo životního prost edí
vyhláškou.
(4) Vodoprávní ú ad, který záplavové území stanovil, p edává
mapovou dokumentaci t chto území dot eným stavebním ú ad m
a Ministerstvu životního prost edí.
(5) Pokud záplavová území nejsou ur ena, mohou vodoprávní
a stavební ú ady p i své innosti vycházet zejména z dostupných
podklad

správc povodí a správc

vodních tok

o pravd podobné

hranici území ohroženého povodn mi.
(6) Ministerstvo životního prost edí podle podklad správc
vodních tok

zajišuje vedení dokumentace o stanovených

záplavových územích na území

eské republiky a zabezpe uje jejich

evidenci v informa ním systému ve ejné správy.
(7) Na stanovení záplavových území se nevztahuje správní
ád.
§ 67
Omezení v záplavových územích
(1) V aktivní zón záplavových území se nesmí umís ovat,
povolovat ani provád t stavby s výjimkou vodních d l, jimižse
upravuje vodní tok, p evád jí povod ové pr toky, provád jí
opat ení na ochranu p ed povodn mi nebo která jinak souvisejí
s vodním tokem nebo jimižse zlepšují odtokové pom ry, staveb pro
jímání vod, odvád ní odpadních vod a odvád ní srážkových vod
a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury,
izování konstrukcí chmelnic, jsou-li z izovány v záplavovém
území v katastrálních územích vymezených podle zákona . 97/1996
Sb., o ochran chmele, ve zn ní pozd jších p edpis , za podmínky,
že sou asn budou provedena taková opat ení, že bude minimalizován
vliv na povod ové pr toky.
(2) V aktivní zón je dále zakázáno
a) t žit nerosty a zeminu zp sobem zhoršujícím odtok povrchových
vod a provád t terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a p edm ty,
c) z izovat oplocení, živé ploty a jiné podobné p ekážky,
d) z izovat tábory, kempy a jiná do asná ubytovací za ízení.
(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území m že vodoprávní ú ad
stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v p ípad , není-li
aktivní zóna stanovena.

§ 68
Území ur ená k rozliv m povodní
(1) Pro ú ely zmírn ní ú ink

povodní m že vodoprávní ú ad

jako preventivní opat ení v záplavovém území místo jiných opat ení
na ochranu p ed povodn mi rozhodnutím vymezit území ur ená
k rozliv m povodní.
(2) V rozhodnutí o stanovení území ur ených k rozliv m
povodní omezí vodoprávní ú ad po projednání s dot enými ú ady
státní správy právo užívání pozemk a staveb v tomto území.
(3) Za omezení užívání pozemk

a staveb náleží jejich

vlastník m náhrada. V p ípad pot eby m že vodoprávní ú ad podat
ve ve ejném zájmu návrh na vyvlastn ní dot ených pozemk a staveb,
ípadn m že podat stavebnímu ú adu návrh na vyhlášení stavební
uzáv ry.
§ 69
Území ohrožená zvláštními povodn mi
Území ohrožená zvláštními povodn mi jsou území, která mohou
být p i výskytu zvláštní povodn zaplavena vodou. Pokud pro
krizové situace p edpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními
povodn mi výrazn p esahuje záplavová území, vymezí se jejich
rozsah v krizovém plánu. Pro jeho po ízení platí zvláštní
zákon.34)
-----------------------------------------------------------------34) Zákon . 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm

n kterých

zákon (krizový zákon).
§ 70
Stupn povod ové aktivity
(1) Stupni povod ové aktivity se pro ú ely tohoto zákona
rozumí míra povod ového nebezpe í vázaná na sm rodatné limity,
jimižjsou zpravidla vodní stavy nebo pr toky v hlásných profilech
na vodních tocích, pop ípad na mezní nebo kritické hodnoty jiného
jevu uvedené v p íslušném povod ovém plánu.
(2) Rozsah opat ení provád ných p i ízení ochrany p ed
povodn mi se ídí nebezpe ím nebo vývojem povod ové situace, která
se vyjad uje t emi stupni povod ové aktivity:
a) první stupe (stav bd losti) nastává p i nebezpe í p irozené
povodn a zaniká, pominou-li p

iny takového nebezpe í;

vyžaduje v novat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému
zdroji povod ového nebezpe í, zahajuje

innost hlásná

a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav p i
dosažení mezních hodnot sledovaných jev

a skute ností

z hlediska bezpe nosti díla nebo p i zjišt ní mimo ádných
okolností, ježby mohly vést ke vzniku zvláštní povodn ,
b) druhý stupe (stav pohotovosti) se vyhlašuje v p ípad , že
nebezpe í p irozené povodn p er stá v povode ; vyhlašuje se
také p i p ekro ení mezních hodnot sledovaných jev
a skute ností na vodním díle z hlediska jeho bezpe nosti;

aktivizují se povod ové orgány a další ú astníci ochrany p ed
povodn mi, uvád jí se

do pohotovosti prost edky na

zabezpe ovací práce, provád jí se opat ení ke zmírn ní pr

hu

povodn podle povod ového plánu,
c) t etí stupe (stav ohrožení) se vyhlašuje p i nebezpe í vzniku
škod v tšího rozsahu, ohrožení život a majetku v záplavovém
území; vyhlašuje se také p i dosažení kritických hodnot
sledovaných jev a skute ností na vodním díle z hlediska jeho
bezpe nosti sou asn se zahájením nouzových opat ení; provád jí
se zabezpe ovací a podle pot eby záchranné práce nebo evakuace.
(3) Druhý a t etí stupe povod ové aktivity vyhlašují
a odvolávají ve svém územním obvodu povod ové orgány. Podkladem je
dosažení nebo p edpov

dosažení sm rodatného limitu hladin nebo

pr tok stanovených v povod ových plánech, zpráva p edpov dní nebo
hlásné povod ové služby, doporu ení správce vodního toku, oznámení
vlastníka

vodního

díla,

p ípadn

další skute nosti

charakterizující míru povod ového nebezpe í. O vyhlášení
a odvolání povod ové aktivity je povod ový orgán povinen
informovat subjekty uvedené v povod ovém plánu a vyšší povod ový
orgán.
(4) Sm rodatné limity vodních stav

pro vyhlašování stup

povod ové aktivity jsou obsažené v povod ových plánech.
§ 71
Povod ové plány
(1) Povod ovými plány se pro ú ely tohoto zákona rozum jí
dokumenty, které obsahují zp sob zajišt ní v asných a spolehlivých
informací o vývoji povodn , možnosti ovlivn ní odtokového režimu,
organizaci a p ípravu zabezpe ovacích prací; dále obsahují zp sob
zajišt ní v asné aktivizace povod ových orgán , zabezpe ení hlásné
a hlídkové služby a ochrany objekt , p ípravy a organizace
záchranných prací a zajišt ní povodní narušených základních funkcí
v objektech a v území a stanovené sm rodatné limity stup
povod ové aktivity.
(2) Obsah povod ových plán se d lí na
a) v cnou ást, která zahrnuje údaje pot ebné pro zajišt ní
ochrany p ed povodn mi ur itého objektu, obce, povodí nebo
jiného územního celku, sm rodatné limity pro vyhlašování stup
povod ové aktivity,
b) organiza ní ást, která obsahuje jmenné seznamy, adresy
a zp sob spojení ú astník

ochrany p ed povodn mi, úkoly pro

jednotlivé ú astníky ochrany p ed povodn mi v etn organizace
hlásné a hlídkové služby,
c) grafickou ást, která obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na
kterých jsou zakresleny zejména záplavová území, evakua ní
trasy a místa soust ed ní, hlásné profily, informa ní místa.
(3) Povod ovými plány územních celk jsou
a) povod ové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž
územních obvodech m že dojít k povodni,
b) povod ové plány správních obvod

obcí s rozší enou p sobností,

které zpracovávají obce s rozší enou p sobností,
c) povod ové plány správních obvod

kraj , které zpracovávají

p íslušné orgány kraj v p enesené p sobnosti ve spolupráci se
správci povodí,
d) Povod ový plán

eské republiky, který zpracovává Ministerstvo

životního prost edí.
(4) Pro stavby ohrožené povodn mi, které se nacházejí
v záplavovém území nebo mohou zhoršit pr

h povodn , zpracovávají

povod ové plány pro svou pot ebu a pro sou innost s povod ovým
orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této
povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit pr

h povodn ,

rozhodne k návrhu jejich vlastník vodoprávní ú ad.
(5) Vodoprávní ú ad m že uložit povinnost zpracovat povod ový
plán vlastník m pozemk , které se nacházejí v záplavových územích,
je-li to t eba s ohledem na zp sob jejich užívání.
(6) U povod ových plán územních celk
zpracovatelé každoro

(odstavec 3)

prov ují jejich aktuálnost zpravidla p ed

obdobím jarního tání a toto prov ení dokladují. Ostatní povod ové
plány (odstavec 4) zpracovatelé p ezkoumávají p i podstatných
zm nách podmínek, za nichžbyly zpracovány. Pokud z p ezkoumání
vyplyne pot eba úpravy nebo dopln ní povod ového plánu, u iní tak
zpracovatelé neprodlen .
(7) V cnou a grafickou ást povod ového plánu územních celk
a jeho zm ny zpracovatelé p edkládají nad ízenému povod ovému
orgánu k potvrzení souladu s povod ovým plánem vyšší úrovn .
U povod ových plán pozemk

a staveb potvrzuje soulad povod ový

orgán obce. Potvrzením souladu se stává v cná a grafická ást
povod ového plánu závaznou. Organiza ní ást povod ového plánu
zpracovatelé pr

žn upravují a poskytují dot eným povod ovým

orgán m a ú astník m ízení ochrany p ed povodn mi k využití. Na
potvrzení souladu se nevztahuje správní ád.
§ 72
Povod ové prohlídky
(1) Povod ovými prohlídkami se zjišuje, zda na vodních
tocích, vodních dílech a v záplavových územích, pop ípad na
objektech nebo za ízeních ležících v t chto územích nejsou závady,
které by mohly zvýšit nebezpe í povodn nebo její škodlivé
následky.
(2) Povod ové prohlídky organizují a provád jí povod ové
orgány podle povod ových plán , a to nejmén jednou ro

.

(3) Povod ové orgány mohou na základ povod ové prohlídky
vyzvat vlastníky pozemk , staveb a za ízení v záplavovém území
k odstran ní p edm
odtokových pom

a za ízení, které mohou zp sobit zhoršení
nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito

vlastníci výzvy ve stanovené lh

neuposlechnou, uloží takovou

povinnost rozhodnutím.
§ 73
P edpov dní a hlásná povod ová služba

(1) P edpov dní povod ová služba informuje povod ové orgány,
pop ípad další ú astníky ochrany p ed povodn mi, o možnosti
vzniku

povodn

a

o

dalším

nebezpe ném

vývoji,

o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodn , zejména o srážkách, vodních stavech a pr tocích ve
vybraných

profilech.

Tuto

službu

zabezpe uje

eský

hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.
(2) Hlásná povod ová služba zabezpe uje informace povod ovým
orgán m pro varování obyvatelstva v míst o ekávané povodn
a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povod ové
orgány a ú astníky ochrany p ed povodn mi o vývoji povod ové
situace a p edává zprávy a hlášení pot ebná k jejímu vyhodnocování
a k ízení opat ení na ochranu p ed povodn mi. Hlásnou povod ovou
službu organizují povod ové orgány obcí a povod ové orgány pro
správní obvody obcí s rozší enou p sobností a podílejí se na ní
ostatní ú astníci ochrany p ed povodn mi. K zabezpe ení hlásné
povod ové služby organizují povod ové orgány obcí v p ípad
pot eby hlídkovou službu.
(3) Vlastníci vodních d l vzdouvajících vodu oznamují
nebezpe í zvláštní povodn [§ 64 odst. 2 písm. c)] p íslušným
povod ovým orgán m, Hasi skému záchrannému sboru

eské republiky

a v p ípad nebezpe í z prodlení varují bezprost edn ohrožené
fyzické a právnické osoby.
(4) Osoby, které zajišují telekomunika ní služby, jsou
povinny p ednostn

zabezpe ovat komunikaci zpráv a hlášení

edpov dní a hlásné povod ové služby.
§ 74
Povod ové záchranné práce
(1) Povod ovými záchrannými

pracemi jsou technická

a organiza ní opat ení provád ná za povodn v bezprost edn
ohrožených nebo již zaplavených územích k záchran život
a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z t chto území,
pé e o n po nezbytn nutnou dobu, zachra ování majetku a jeho
emíst ní mimo ohrožené území.
(2) Záchranné práce v p ípadech, kdy jsou ohroženy lidské
životy, ve ejný život nebo hospodá ské zájmy jako doprava,
zásobování, spoje, zdravotnictví, zajišují povod ové orgány.
§ 75
Povod ové zabezpe ovací práce
(1) Povod ovými zabezpe ovacími pracemi jsou technická
opat ení provád ná p i nebezpe í povodn a za povodn ke zmírn ní
pr

hu povodn a jejích škodlivých následk .
(2) Povod ové zabezpe ovací práce jsou zejména

a) odstra ování p ekážek ve vodním toku a v profilu objekt
(propustky, mosty) znemož ujících plynulý odtok vody,
b) rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku,
c) ochrana koryta a b eh proti narušování povod ovým pr tokem

a zajiš ování b ehových nátrží,
d) opat ení proti p elití nebo protržení ochranných hrází,
e) opat ení proti p elití nebo protržení hrází vodních d l
zadržujících vodu,
f) provizorní uzavírání protržených hrází,
g) instalace protipovod ových zábran,
h) opat ení proti zp tnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
i) opat ení k omezení zne išt ní vody,
j) opat ení zajiš ující stabilizaci území p ed sesuvy.
(3) Povod ové zabezpe ovací práce zajišují správci vodních
tok

na vodních tocích a vlastníci dot ených objekt , p ípadn

další subjekty podle povod ových plán nebo na p íkaz povod ových
orgán . Zabezpe ovací práce, které mohou ovlivnit odtokové
podmínky a pr

h povodn , musí být koordinovány ve spolupráci

s p íslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém
povodí. Zabezpe ovací práce provád né na vodních dílech za azených
do I. nebo II. kategorie se projednávají s osobou pov enou
provád ním technickobezpe nostního dohledu (§ 61 odst. 9), pokud
nehrozí nebezpe í z prodlení.
§ 76
Dokumentace a vyhodnocení povodní
(1)

Ú elem dokumentace

a objektivních záznam o pr

je zabezpe ení

pr kazných

hu povodn , o provedených opat eních

k ochran p ed povodn mi, o p

in vzniku a velikosti škod

a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména
slouží záznamy v povod ové knize, pr

žný záznam vodních stav

a orienta ních hodnot rychlostí a pr tok , pr
o provozu vodních d l ovliv ujících pr

žný záznam údaj

h povodn , ozna ování

nejvýše dosažené hladiny vody, zam ování a zakreslování záplavy,
monitorování kvality vody a možných zdroj

zne išt ní,

fotografické snímky a filmové záznamy, ú elový terénní pr zkum
a šet ení.
(2) Povod ové orgány obcí a obcí s rozší enou p sobností
a ú astníci ochrany p ed povodn mi, jimž je to zákonem uloženo,
zpracovávají zprávu o povodni, p i které byla vyhlášena povod ová
aktivita, došlo k povod ovým škodám nebo byly provád ny povod ové
zabezpe ovací a záchranné práce. Povod ové orgány provád jí
vyhodnocení povodn , které obsahuje rozbor p

in a pr

hu

povodn , popis a posouzení ú innosti provedených opat ení, v cný
rozsah a odborný odhad výše povod ových škod a návrh opat ení na
odstran ní následk povodn . Zprávu zpracují do jednoho m síce po
ukon ení povodn , v p ípad pot eby rozsáhlejších dokumenta ních
prací se provede dopl kové vyhodnocení do šesti m síc po ukon ení
povodn .
(3) Evidenci vyhodnocených povodní zajišují správci povodí
a z hlediska hydrologického eský hydrometeorologický ústav.
(4) Zprávy o povodni jsou p edávány k využití vyššímu
povod ovému orgánu.
Díl 3
Povod ové orgány

§ 77
(1)
orgány.

ízení ochrany p ed povodn mi zabezpe ují povod ové
ízení ochrany p ed povodn mi zahrnuje p ípravu na

povod ové situace, ízení, organizaci a kontrolu všech p íslušných
inností v pr

hu povodn a v období následujícím bezprost edn

po povodni v etn
astník

ízení, organizace a kontroly innosti ostatních

ochrany p ed povodn mi. Povod ové orgány se p i své

innosti ídí povod ovými plány.
(2) V období mimo povode jsou povod ovými orgány
a) orgány obcí a v hlavním m st Praze orgány m stských ástí,
b) obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností a v hlavním m st
Praze ú ady m stských ástí stanovené Statutem hlavního m sta
Prahy,
c) krajské ú ady,
d) Ministerstvo životního

prost edí; zabezpe ení p ípravy

záchranných prací p ísluší Ministerstvu vnitra.34)
(3) Po dobu povodn jsou povod ovými orgány
a) povod ové komise obcí a v hlavním m st Praze povod ové komise
m stských ástí,
b) povod ové komise obcí s rozší enou p sobností a v hlavním m st
Praze povod ové komise m stských ástí stanovené Statutem
hlavního m sta Prahy,
c) povod ové komise kraj ,
d) Úst ední povod ová komise.
(4) Povod ové orgány mohou v dob povodn

init opat ení

a vydávat p íkazy k zabezpe ení ízení ochrany p ed povodn mi,
v od vodn ných p ípadech i nad rámec platných povod ových plán
s tím, že v takovém p ípad musí neprodlen uv domit dot ené
osoby. Tyto p íkazy nejsou rozhodnutími podle správního ádu.
(5) Povod ové orgány nebo jiné osoby na jejich p íkaz jsou
i povodni za ú elem provád ní záchranných a zabezpe ovacích
prací oprávn ni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do
objekt .
(6) Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny
povod ovým orgán m pomáhat na jejich výzvu p i zajiš ování ízení
ochrany p ed povodn mi.
(7) Povod ový orgán nižšího stupn m že požádat povod ový
orgán vyššího stupn o p evzetí ízení ochrany p ed povodn mi
v p ípad , že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.
(8) Povod ový orgán, který p evezme ízení ochrany p ed
povodn mi, je povinen oznámit p íslušným nižším povod ovým orgán m
datum a as p evzetí, rozsah spolupráce, ukon ení ízení ochrany
ed povodn mi a provést o tom zápis v povod ové knize. Nižší
povod ové orgány z stávají dále inné, provád jí ve své územní
sobnosti opat ení podle svých povod ových plán v koordinaci
s vyšším povod ovým orgánem nebo podle jeho pokyn .
(9) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního
zákona,34) p ejímá ízení ochrany p ed povodn mi orgán, který je

k tomu podle tohoto zákona p íslušný.
-----------------------------------------------------------------34) Zákon . 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm

n kterých

zákon (krizový zákon).
§ 78
Povod ové orgány obcí
(1) Obecní rada m že k pln ní úkol

p i ochran p ed

povodn mi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní,
ídit povod ovou komisi, jinak tuto innost zajišuje obecní
rada. P edsedou povod ové komise obce je starosta obce. Další
leny komise jmenuje z len obecního zastupitelstva a z fyzických
a právnických osob, které jsou zp sobilé k provád ní opat ení,
pop ípad pomoci p i ochran p ed povodn mi.
(2) Povod ové orgány obcí jsou pod ízeny povod ovému orgánu
obce s rozší enou p sobností.
(3) Povod ové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci
zabezpe ení úkol p i ochran p ed povodn mi
a) potvrzují soulad v cné a grafické ásti povod ových plán
vlastník

(uživatel ) pozemk

a staveb, pokud se nacházejí

v záplavovém území nebo zhoršují pr

h povodn (§ 71 odst.

4), s povod ovým plánem obce,
b) zpracovávají povod ový plán obce a p edkládají jej k odbornému
stanovisku správci povodí, v p ípad drobných vodních tok
správci t chto vodních tok ,
c) provád jí povod ové prohlídky,
d) zajišují pracovní síly a v cné prost edky na provád ní
záchranných prací a zabezpe ení náhradních funkcí v území,
e) prov ují p ipravenost ú astník

ochrany podle povod ových

plán ,
f) organizují a zabezpe ují hlásnou povod ovou službu a hlídkovou
službu, zabezpe ují varování právnických a fyzických osob
v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpe í a pr

hu povodn povod ové orgány

sousedních obcí a povod ový orgán obce s rozší enou p sobností,
h) vyhlašují a odvolávají stupn povod ové aktivity v rámci územní
p sobnosti,
i) organizují, ídí, koordinují a ukládají opat ení na ochranu
p ed povodn mi podle povod ových plán

a v p ípad pot eby

vyžadují od orgán , právnických a fyzických osob osobní
a v cnou pomoc,
j) zabezpe ují evakuaci a návrat, do asné ubytování a stravování
evakuovaných ob an , zajišují další záchranné práce,
k) zajišují v dob povodn nutnou hygienickou a zdravotnickou
pé i, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní
narušené funkce v území,
l) provád jí prohlídky po povodni, zjiš ují rozsah a výši
povod ových škod, zjišují ú elnost provedených opat ení
a podávají zprávu o povodni povod ovému orgánu obce
s rozší enou p sobností,
m) vedou záznamy v povod ové knize.
§ 79

Povod ové orgány obcí s rozší enou p sobností
(1) Starosta obce s rozší enou p sobností z izuje povod ovou
komisi obce s rozší enou p sobností a je jejím p edsedou. Další
leny komise jmenuje ze zam stnanc obce s rozší enou p sobností
za azených do obecního ú adu a zástupc orgán a právnických osob,
které jsou zp sobilé k provád ní opat ení, pop ípad pomoci p i
ochran p ed povodn mi. Povod ový orgán obce s rozší enou
sobností je pod ízen povod ovému orgánu kraje.
(2) Povod ové orgány obcí s rozší enou p sobností ve svých
územních obvodech v rámci zabezpe ení úkol

p i ochran p ed

povodn mi
a) potvrzují soulad v cné a grafické ásti jim p edložených
povod ových plán obcí s povod ovým plánem správního obvodu
obce s rozší enou p sobností,
b) zpracovávají povod ový plán správního obvodu obce s rozší enou
p sobností a p edkládají jej správci povodí k odbornému
stanovisku,
c) organizují provád ní povod ových prohlídek,
d) prov ují p ipravenost ú astník

ochrany podle povod ových

plán ,
e) organizují odborná školení a výcvik pracovník povod ových
orgán obcí a ú astník ochrany p ed povodn mi,
f) ukládají podle pot eby vlastník m vodních d l úpravy
manipula ních ád z hlediska povod ové ochrany,
g) organizují a ídí hlásnou povod ovou službu na území v správním
obvodu obce s rozší enou p sobností, informují o nebezpe í
a pr

hu povodn povod ové orgány sousedních obcí s rozší enou

p sobností,

p íslušné

správce

povodí

a

eský

hydrometeorologický ústav a Hasi ský záchranný sbor

eské

republiky,
h) organizují, ídí, koordinují a ukládají opat ení na ochranu
p ed povodn mi podle povod ových plán , ídí a koordinují
opat ení provád ná povod ovými orgány obcí a v p ípad pot eby
vyžadují od orgán , právnických a fyzických osob osobní
a v cnou pomoc,
i) vyhlašují a odvolávají stupn povod ové aktivity v rámci územní
p sobnosti,
j) využívají pro ízení záchranných prací, pro jejich koordinaci
se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení
s místy záchranných prací opera ní st edisko Hasi ského
záchranného sboru eské republiky,
k) v nutných p ípadech, pokud není svolána povod ová komise kraje,
na izují po dohod se správou povodí mimo ádné manipulace na
vodních dílech nad rámec schválených manipula ních ád
s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozší enou
p sobností,
l) v p ípad nebezpe í z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil
eské republiky nad rámec sil a prost edk

vymezených

v povod ových plánech,
m) spolupracují v dob povodn s povod ovými orgány obcí p i
zajiš ování hygienické a zdravotnické pé e, organizují náhradní
zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
n) soust

ují zprávy o rozsahu a výši povod ových škod, posuzují

ú elnost provedených opat ení a zpracovávají souhrnnou
hodnotící zprávu o povodni,

o) vedou záznamy v povod ové knize.
§ 80

Povod ové orgány kraj
(1) Hejtman kraje z izuje povod ovou komisi kraje a je jejím
edsedou. Další leny komise jmenuje její p edseda z ad
zam stnanc

kraje za azených do krajského ú adu, p íslušných

správc povodí a zástupc orgán a právnických osob, které jsou
zp sobilé k provád ní opat ení, pop ípad pomoci p i ochran p ed
povodn mi. Povod ový orgán kraje je pod ízen úst ednímu
povod ovému orgánu.
(2) Povod ové orgány kraj ve svých územních obvodech v rámci
zabezpe ení úkol p i ochran p ed povodn mi
a) potvrzují soulad v cné a grafické ásti jim p edložených
povod ových plán správních obvod obcí s rozší enou p sobností
s povod ovým plánem správního obvodu kraje,
b) zpracovávají povod ový plán správního obvodu kraje podle § 71
odst. 3 písm. c) a p edkládají jej úst ednímu povod ovému
orgánu,
c) prov ují p ipravenost ú astník

ochrany podle povod ových

plán ,
d) ukládají podle pot eby vlastník m vodních d l úpravy
manipula ních ád z hlediska povod ové ochrany,
e) organizují odborná školení a výcvik len povod ových orgán
obcí s rozší enou p sobností a ú astník

ochrany p ed

povodn mi,
f) ú astní se hlásné povod ové služby na území kraje, informují
o nebezpe í a pr

hu povodn

s rozší enou p sobností,

povod ové orgány obcí

eský hydrometeorologický ústav

a Ministerstvo životního prost edí,
g) organizují, ídí a koordinují opat ení na ochranu p ed
povodn mi podle povod ových plán , ídí a koordinují opat ení
provád ná povod ovými orgány obcí s rozší enou p sobností,
h) vyhlašují a odvolávají stupn povod ové aktivity v rámci územní
p sobnosti,
i) ídí ve svém správním obvodu ovliv ování odtokových pom
manipulacemi na vodních dílech v rámci manipula ních ád ;
na izují mimo ádné manipulace na t chto vodních dílech nad
rámec schváleného manipula ního ádu po projednání s dot enými
povod ovými orgány obcí s rozší enou p sobností ve svém
správním obvodu, s p íslušnými správci povodí a s povod ovými
orgány kraj , jejichžsprávní obvody mohou být touto mimo ádnou
manipulací ovlivn ny,
j) posuzují vliv zabezpe ovacích prací na vodních tocích a vodních
dílech na odtokový režim po projednání se správci vodních tok
a vodních d l, které jimi mohou být dot eny, a koordinují
jejich provád ní,
k) zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni v etn
analýzy rozsahu a výše povod ových škod a ú elnosti provedených
opat ení,
l) vedou záznamy v povod ové knize,
m) využívají pro ízení záchranných prací, pro jejich koordinaci
se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení
s místy záchranných prací p íslušné opera ní a informa ní

st edisko Hasi ského záchranného sboru eské republiky.
§ 81
Úst ední povod ový orgán
(1) Ministerstvo životního prost edí jako úst ední povod ový
orgán v rámci pln ní úkol p i ochran p ed povodn mi
a) ídí ochranu p ed povodn mi a výkon dozoru nad ní s výjimkou
ízení povod ových záchranných

prací, které p ísluší

Ministerstvu vnitra,
b) metodicky ídí p ípravu opat ení na ochranu p ed povodn mi,
zejména zpracování, p edkládání a schvalování povod ových
plán , organizaci p edpov dní a hlásné povod ové služby,
c) zpracovává po projednání s dot enými orgány ve ejné správy
povod ový plán eské republiky a p edkládá jej ke schválení
Úst ední povod ové komisi,
d) potvrzuje soulad povod ových plán

správních obvod kraj

s povod ovým plánem eské republiky,
e) ú astní se hlásné povod ové služby, p ipravuje odborné podklady
pro p ípadné p evzetí ízení ochrany p ed povodn mi Úst ední
povod ovou komisí, poskytuje informace sd lovacím prost edk m,
f) zajišuje pr zkumné a dokumenta ní práce v tšího rozsahu
(letecká pozorování, snímkování a podobn ),
g) ú astní se odborné p ípravy pracovník povod ových orgán .
(2) Úst ední povod ovou komisi z izuje vláda, která též
schvaluje její statut. P edsedou Úst ední povod ové komise je
ministr životního prost edí a místop edsedou ministr vnitra.
(3) Úst ední povod ová komise ídí, kontroluje, koordinuje
a v p ípad pot eby ukládá v celém rozsahu ízení ochrany p ed
povodn mi v dob povodn ohrožující rozsáhlá území, pokud
povod ové komise kraj vlastními silami a prost edky nesta í init
pot ebná opat ení. V rámci pln ní úkol p i ochran p ed povodn mi
a) informuje o pr

hu a d sledcích povodní vládu,

b) na izuje po projednání s p íslušnými povod ovými orgány kraj
a p íslušnými správci povodí mimo ádné manipulace na vodních
dílech nad rámec schváleného manipula ního ádu s možným
dosahem p esahujícím rámec oblastí povodí podle § 25 odst. 2,
c) koordinuje a kontroluje innost povod ových komisí kraj ,
d) vede záznamy v povod ové knize.
Díl 4
Ostatní ú astníci ochrany p ed povodn mi
§ 82
Správci povodí
Správci povodí v rámci pln ní úkol

p i ochran p ed

povodn mi krom úkol správce vodních tok
a) zpracovávají odborná stanoviska k povod ovým plán m správních
obvod obcí s rozší enou p sobností,
b) spolupracují p i zpracování povod ových plán správních obvod
kraj a povod ového plánu eské republiky,
c) spolupracují s povod ovými orgány obcí s rozší enou p sobností
a ucelených povodí p i provád ní povod ových prohlídek,

d) dávají podn ty povod ovým orgán m k uložení pot ebných opat ení
v záplavových územích, pop ípad jiných opat ení k ochran p ed
povodn mi,
e) ú astní se hlásné povod ové služby, zejména sledují
a vyhodnocují hydrologickou situaci v povodí a podávají
informace

povod ovým orgán m,

hydrometeorologickým ústavem

spolupracují s

eským

p i provád ní p edpov dní

povod ové služby,
f) spolupracují s vlastníky vodních d l p i oznamování nebezpe í
zvláštní povodn ,
g) navrhují povod ovým orgán m vyhlášení nebo odvolání stup
povod ové aktivity,
h) poskytují odbornou, technickou a organiza ní podporu innosti
povod ovým komisím kraj ,
i) zabezpe ují dokumentování pr

hu povodn v povodí,

j) po povodni vyžadují zprávy od povod ových orgán

obcí

s rozší enou p sobností a správc vodních tok , zpracovávají
souhrnnou zprávu za povodí a p edkládají ji povod ovým orgán m
kraj a Ministerstvu životního prost edí,
k) spolupracují s povod ovými orgány obcí s rozší enou p sobností
a kraj p i školení a výcviku pracovník ,
l) zpracovávají návrhy na organiza ní a technická zlepšení ochrany
p ed povodn mi a uplat ují je u povod ových orgán .
§ 83
Správci vodních tok
Správci vodních tok v rámci pln ní úkol p i ochran p ed
povodn mi
a) zpracovávají odborná stanoviska k povod ovým plán m obcí,
b) provád jí ve spolupráci s povod ovými orgány obcí s rozší enou
p sobností povod ové prohlídky na vodních tocích,
c) navrhují p íslušným orgán m, aby uložily vlastník m vodních d l
nebo jiných staveb a pozemk na vodních tocích a v záplavovém
území povinnost provést pot ebná opat ení na ochranu p ed
povodn mi,
d) zajišují pracovní síly a v cné prost edky na provád ní
nejnutn jších zabezpe ovacích prací na vodních tocích,
e) v dob

nebezpe í povodn

zajišují dosažitelnost svých

pracovník a dostupnost v cných prost edk

a prov ují jejich

p ipravenost podle povod ových plán ,
f) sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik
a pr

h povodn , zejména postup a rozsah zamrzání, tvorbu

nebezpe ných ledových zácp a náp ch , postup tání a chod led ,
vodní stavy a pr toky, pop ípad
p edm

nahromad ní plovoucích

,

g) ú astní se hlásné povod ové služby, informují o nebezpe í
a pr

hu povodn

povod ové orgány obcí s rozší enou

p sobností, p íslušné správce povodí, pracovišt

eského

hydrometeorologického ústavu a Hasi ský záchranný sbor eské
republiky,
h) poskytují

odbornou pomoc

obecním povod ovým komisím

a povod ovým komisím obcí s rozší enou p sobností,
i) navrhují povod ovým orgán m vyhlášení nebo odvolání stup
povod ové aktivity,
j) provád jí zabezpe ovací práce na vodních tocích a iní další
opat ení podle povod ových plán ,

k) zabezpe ují dokumentování pr

hu povodn na vodních tocích,

l) po povodni provád jí prohlídky vodního toku, zjišují rozsah
a výši povod ových škod, posuzují ú elnost provedených opat ení
a zpracovávají zprávu o povodni a p edávají ji povod ovému
orgánu obce s rozší enou p sobností, p íslušnému správci povodí
a pracovišti eského hydrometeorologického ústavu,
m) odstra ují povod ové škody na korytech vodních tok , zejména
zabezpe ují kritická místa pro p ípad další povodn , obnovují
pr to ný profil koryta vodního toku; na tyto innosti se
nevztahují zvláštní právní p edpisy;34a) zahájení t chto
inností oznámí správce vodního toku 10 pracovních dní p edem
p íslušnému orgánu ochrany p írody.
-----------------------------------------------------------------34a) § 4 odst. 2 v ta t etí zákona . 114/1992 Sb.
§ 12 odst. 2 zákona . 114/1992 Sb.
§ 8 odst. 4 vyhlášky . 395/1992 Sb., kterou se provád jí
n která ustanovení zákona

NR . 114/1992 Sb., o ochran

p írody a krajiny.
§ 84
Vlastníci vodních d l
(1) Vlastníci vodních d l, která mohou ovlivnit pr

h

irozené povodn , v rámci zabezpe ení úkol p i ochran p ed
povodn mi
a) provád jí ve spolupráci s povod ovými orgány obcí s rozší enou
p sobností a kraj

povod ové prohlídky vodních d l, zejména

prov ují stav objekt a jejich p ipravenost z hlediska ochrany
p ed povodn mi a odstra ují zjišt né závady,
b) zajišují pracovní síly a v cné prost edky na provád ní
zabezpe ovacích prací na vodních dílech,
c) v dob

nebezpe í povodn

zajišují dosažitelnost svých

zam stnanc a dostupnost v cných prost edk a prov ují jejich
p ipravenost,
d) sledují na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpe né
p evedení povodn , zejména funkci p elivných objekt , postup
a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpe ných ledových zácp a náp ch ,
postup tání a chod led , stav hladiny vody, pop ípad
nahromad ní plovoucích p edm

,

e) ú astní se hlásné povod ové služby, informují o nebezpe í
a pr

hu povodn povod ový orgán obce s rozší enou p sobností,

správce vodního toku, p íslušného správce povodí, pracovišt
eského hydrometeorologického ústavu a Hasi ský záchranný sbor
eské republiky,
f) manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipula ního
ádu tak, aby se snížilo nebezpe í povod ových škod; p itom
dbají pokyn vodohospodá ského dispe inku p íslušného správce
povodí,
g) k mimo ádným manipulacím na vodních dílech nad rámec
schválených manipula ních ád

si vyžadují souhlas povod ového

orgánu obce s rozší enou p sobností nebo kraje podle možného
dosahu vlivu manipulace,
h) provád jí zabezpe ovací práce na vodních dílech,
i) zabezpe ují dokumentování pr

hu povodn na vodních dílech,

j) po povodni provád jí prohlídku vodních d l, zjiš ují rozsah
a výši povod ových škod, posuzují ú elnost provedených opat ení
a poskytují povod ovému orgánu obce s rozší enou p sobností,

správci vodního toku a p íslušnému správci povodí podklady pro
zprávu o povodni,
k) odstra ují povod ové škody na vodních dílech, zejména je
zabezpe ují pro p ípad další povodn .
(2) Vlastníci vodních d l I. ažIII. kategorie (§ 61), kterým
byla uložena povinnost zajistit provád ní technickobezpe nostního
dohledu dále
a) poskytnou p íslušným povod ovým orgán m, orgán m krizového
ízení34) a orgán m integrovaného záchranného systému35) údaje
o parametrech možné zvláštní povodn (zejména charakteristiky
povod ových vln a rozsah ohroženého území) a o provád ní
technickobezpe nostního dohledu (program) v období povod ové
aktivity nebo krizových stav ,
b) oznamují neprodlen p íslušným povod ovým orgán m, správc m
vodních tok a Hasi skému záchrannému sboru eské republiky
skute nosti rozhodné pro vyhlášení stav pohotovosti a ohrožení
p i nebezpe í vzniku zvláštních povodní, pokud možno
s p edpov dí dalšího vývoje,
c) p i bezprost edním ohrožení bezpe nosti vodních d l a vývoji
sm ujícím k narušení jejich funkce a vzniku zvláštní povodn
varují povod ové orgány níže po toku podle povod ových plán
územních celk , Hasi ský záchranný sbor

eské republiky

a v p ípad nebezpe í z prodlení i bezprost edn ohrožené
subjekty.
(3) Na rozestav ných vodních dílech plní úkoly vlastníka
vodního díla (odstavce 1 a 2) stavebník.
-----------------------------------------------------------------34) Zákon . 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm

n kterých

zákon (krizový zákon).
35) Zákon . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o zm

n kterých zákon .
§ 85

Vlastníci pozemk a staveb, které se nacházejí
v záplavovém území nebo zhoršují pr
(1) Vlastníci pozemk

h povodn

a staveb, které se nacházejí

v záplavovém území nebo zhoršují pr

h povodn , zajiš ují, aby

nebyly zhoršovány odtokové podmínky a pr

h povodn , p i tom

a) zpracovávají povod ové plány, mají-li takovou povinnost podle
§ 71 odst. 4 nebo jim byla uložena vodoprávním ú adem podle
§ 71 odst. 5,
b) provád jí ve spolupráci s povod ovými orgány povod ové
prohlídky, zejména prov ují stav objekt

v záplavovém území

z hlediska možného ovlivn ní odtokových podmínek za povodn
a možného odplavení staveb, jejich ástí a movitých v cí,
c) na p íkaz povod ového orgánu odstra ují své p edm ty
a za ízení, které mohou zp sobit zhoršení odtokových pom
nebo ucpání koryta níže po toku,
d) zajišují pracovní síly a v cné prost edky k zabezpe ení svých
p edm
pom
e) v dob

a za ízení, které mohou zp sobit zhoršení odtokových
nebo ucpání koryta níže po toku,
nebezpe í povodn

zajišují dosažitelnost svých

pracovník a dostupnost v cných prost edk
p ipravenost podle povod ového plánu,

a prov ují jejich

f) sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro
bezpe né p evedení povodn , zejména nahromad ní plovoucích
p edm

a ucpání pr to ného profilu,

g) ú astní se hlásné povod ové služby, informují o nebezpe í
a pr

hu povodn

povod ový orgán, správce vodního toku

a Hasi ský záchranný sbor eské republiky,
h) zajišují záchranu osob a svého majetku, v etn p ípadné
p ed asné sklizn ,
i) zajišují ochranu plavidel a za ízení sloužících k plavb ;
p itom se ídí pokyny orgán státní plavební správy,
j) provád jí povod ové zabezpe ovací práce, zejména na objektech
propustk a most , silni ních a železni ních násp , aby nebyla
omezena jejich pr to ná kapacita,
k) provád jí po povodni prohlídky pozemk

a staveb, zjišují

rozsah a výši povod ových škod a poskytují povod ovému orgánu
podklady pro zprávu o povodni,
l) odstra ují povod ové škody, zejména zabezpe ují kritická místa
pro p ípad další povodn .
(2) Na rozestav ných stavbách plní úkoly vlastníka stavby
stavebník.
(3) Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo
v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umíst ní i užívání
zp sobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, p ípadn
znemožní odplavení tohoto majetku.
Díl 5
Náklady na opat ení na ochranu p ed povodn mi
§ 86
(1) Opat ení na ochranu p ed povodn mi, která vymezí programy
opat ení vycházející z Plánu hlavních povodí eské republiky,
hradí stát. Pokud jsou sou ástí takových opat ení technická
za ízení, hradí stát také jejich provoz.
(2) Opat ení na ochranu p ed povodn mi, která vymezí programy
opat ení vycházející z plán oblastí povodí, hradí kraje, které za
tím ú elem vy le ují v rámci svého rozpo tu p im enou rezervu
sloužící pro krytí ostatních opat ení na ochranu p ed povodn mi
ve správním obvodu kraje. Stát m že na tato opat ení p isp t.
(3) Jednotlivé obce mohou init opat ení k p ímé ochran
majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opat ení
isp t. Obce mohou požádat vlastníky majetku, který je t mito
opat eními chrán n, o p ísp vek na jejich výstavbu.
(4) Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim
vzniknou vlastními opat eními k ochran jejich majetku p ed
povodn mi.
(5) Náklady na zabezpe ovací práce na vodních tocích hradí
jejich správci. Vlastníci vodních d l hradí náklady na
zabezpe ovací práce na t chto vodních dílech.
(6) Náklady na záchranné práce, krom náklad podle odstavce
4, hradí obce, kraje a stát v souladu s p sobnostmi v systému

povod ové ochrany podle zvláštního právního p edpisu.36)
-----------------------------------------------------------------36) Zákon . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm
n kterých souvisejících zákon (rozpo tová pravidla), ve zn ní
pozd jších p edpis .
§ 87
Majetkovou újmu vzniklou v d sledku innosti nebo opat ení
uložených v dob povodn
a) povod ovou komisí obce hradí obec,
b) povod ovou komisí obce s rozší enou p sobností hradí obec
s rozší enou p sobností,
c) povod ovou komisí kraje hradí kraj,
d) Úst ední povod ovou komisí hradí Ministerstvo životního
prost edí.
HLAVA X
POPLATKY
Díl 1
Poplatky
§ 88

Poplatek za odebrané množství podzemní vody
(1) Oprávn ný, který má povolení k odb ru podzemní vody [§ 8
odst. 1 písm. b) bod 1 a § 8 odst. 2] (dále jen "odb ratel"), je
za podmínek stanovených tímto zákonem povinen platit za skute né
množství odebrané podzemní vody podle ú elu odb ru vody.
V p ípad , že oprávn ný umožnil výkon svého povolení k nakládání
s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro ve ejnou
pot ebu10a) tím, že na n j výkon povolení smluvn p evedl36a)
a tento provozovatel oznámil sv j název, sídlo a identifika ní
íslo

eské inspekci životního prost edí, považuje se za

odb ratele tento provozovatel vodovodu pro ve ejnou pot ebu.
Poplatek se platí za kalendá ní rok a jeho sazby v K /m3 jsou
uvedeny v p íloze . 2 k tomuto zákonu.
(2) Poplatek se neplatí za skute ný odb r podzemní vody
z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendá ní
rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém m síci kalendá ního
roku, dále za odb ry povolené k ú elu získání tepelné energie, za
odb ry vody ke snížení zne išt ní podzemních vod, za odb ry vody
ke snižování jejich hladiny a za odb ry vody sloužící hydraulické
ochran podzemních vod p ed zne išt ním.
(3) Odebírá-li odb ratel podzemní vodu z vodního zdroje na
více místech území jedné obce, pro ú ely zpoplatn ní se odebrané
množství vody s ítá.
(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonávají finan ní ú ady
místn p íslušné podle sídla nebo bydlišt jednotlivých odb ratel
na základ vým

vydaných eskou inspekcí životního prost edí;

itom postupují podle právního p edpisu upravujícího správu daní
a poplatk , pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující
kalendá ní rok je odb ratel povinen zpracovat poplatkové hlášení,
ve kterém sd lí svoje identifika ní údaje podle právního p edpisu
upravujícího správu daní a poplatk a uvede skute nosti rozhodné
k výpo tu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odb ru
podzemních vod v len ní podle odb

podzemních vod podle

jednotlivých povolení a ú elu jejich použití. V poplatkovém
hlášení vypo te odb ratel výši záloh poplatku pro následující
kalendá ní rok a p edloží jej eské inspekci životního prost edí
do 15. íjna b žného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví
Ministerstvo životního prost edí ve spolupráci s Ministerstvem
zem

lství vyhláškou.

(6) Ro ní výši zálohy poplatku v poplatkovém hlášení vypo te
odb ratel vynásobením p íslušné sazby poplatku povoleným ro ním
odb rem podzemní vody v m3.
(7)

eská inspekce životního prost edí na podklad

poplatkového hlášení a ov ení údaj rozhodných pro výpo et záloh
poplatku rozhodne o výši zálohy a výši tvrtletních nebo m sí ních
splátek zálohovým vým rem, který doru í odb rateli a finan nímu
adu místn p íslušnému36b) sídlu nebo bydlišti odb ratele do
15. prosince b žného roku. Opravný prost edek proti zálohovému
vým ru nemá odkladný ú inek.
(8) V zálohovém vým ru eská inspekce životního prost edí
stanoví rovnom rné tvrtletní zálohy, pokud se jejich souhrnná
výše rovná nebo je nižší než300 000 K , nebo rovnom rné m sí ní
zálohy, pokud jejich souhrnná výše je vyšší než300 000 K .
sí ní zálohy je odb ratel povinen zaplatit nejpozd ji do 25. dne
kalendá ního m síce, za který byla záloha vym ena.

tvrtletní

zálohy je odb ratel povinen zaplatit nejpozd ji do 25. dne
posledního m síce kalendá ního tvrtletí, za které byla záloha
vym ena.
(9) Dojde-li k zániku odb ratele v pr

hu kalendá ního roku

bez právního nástupce, je odb ratel povinen nejpozd ji ke dni
zániku zaplatit pom rnou ást p edpokládaného ro ního poplatku, na
jehožúhradu se zapo tou do té doby provedené zálohy týkající se
téhožkalendá ního roku.
(10) Odb ratel je povinen do 15. února p edložit eské
inspekci životního prost edí poplatkové p iznání za uplynulý
kalendá ní rok, ve kterém uvede skute nosti rozhodné k výpo tu
vyrovnání poplatku, zejména údaje o výši zaplacených záloh
a skute ném množství odebrané podzemní vody v len ní podle odb
podzemních vod podle jednotlivých povolení a ú elu jejich použití.
V poplatkovém p iznání vypo te odb ratel ro ní výši poplatku za
uplynulý kalendá ní rok, porovná ji se zaplacenými zálohami,
navrhne vyrovnání a p edloží poplatkové p iznání eské inspekci
životního prost edí. Vzor

poplatkového p iznání stanoví

Ministerstvo životního prost edí ve spolupráci s Ministerstvem
zem

lství vyhláškou.

(11) Ro ní výši poplatku v poplatkovém p iznání vypo te
odb ratel vynásobením p íslušné sazby poplatku skute

odebraným

objemem podzemní vody za uplynulý kalendá ní rok v m3.

(12)

eská inspekce životního prost edí na podklad

poplatkového p iznání a ov ení údaj

rozhodných pro výpo et

vyrovnání poplatku rozhodne o výši poplatku za uplynulý kalendá ní
rok a jeho vyrovnání se zaplacenými zálohami poplatkovým vým rem,
který doru í odb rateli a finan nímu ú adu místn p íslušnému
podle sídla nebo bydlišt odb ratele do 30 dn

po obdržení

poplatkového p iznání vyrovnání s oznámením, že poplatkový vým r
nabyl právní moci a je vykonatelný.
(13) V p ípad , že zaplacené zálohy jsou nižší nežvym ený
poplatek, uhradí odb ratel nedoplatek na ú et p íslušného
finan ního ú adu do 30 dn ode dne nabytí právní moci poplatkového
vým ru. V p ípad , že zaplacené zálohy jsou vyšší nežvym ený
poplatek, vrátí p íslušný finan ní ú ad odb rateli p eplatek bez
žádosti do 30 dn ode dne, kdy bylo p íslušnému finan nímu ú adu
doru eno oznámení eské inspekce životního prost edí o tom, že
poplatkový vým r nabyl právní moci a je vykonatelný.
(14) Kopii zálohového vým ru a poplatkového vým ru, které
nabyly právní moci a jsou vykonatelné, zašle
životního prost edí bezodkladn

eská inspekce

Státnímu fondu životního

prost edí.
(15) ást poplatk za odb r podzemní vody ve výši 50 % je
íjmem rozpo tu kraje, na jehož území se odb r podzemní vody
uskute uje, zbytek je p íjmem Státního fondu životního prost edí.
Poplatky, které jsou p íjmem rozpo tu kraje, mohou být použity jen
na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury a na
ízení a dopl ování zvláštního ú tu podle § 42 odst. 4.
-----------------------------------------------------------------10a) Zákon . 274/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
36a) § 8 zákona . 274/2001 Sb.
36b) § 6 odst. 2 zákona . 531/1990 Sb., o územních finan ních
orgánech, ve zn ní zákona . 320/2002 Sb.
§ 89
Poplatky za vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody
do vod povrchových, (dále jen "zne iš ovatel") je za podmínek
stanovených v tomto zákon povinna platit poplatek za zne išt ní
vypoušt ných odpadních vod a poplatek z objemu vypoušt ných
odpadních vod (dále jen "poplatky"). Poplatky se platí za
jednotlivé zdroje zne iš ování.
(2) Povinnost platit poplatky podle odstavce 1 se nevztahuje
na vypoušt ní
a) minerálních vod osv

ených podle zvláštního zákona2) jako

p írodní lé ivý zdroj, pokud nebyly použity p i láze ské pé i,
b) p írodních minerálních vod, pokud nebyly použity p i výrob
balených minerálních vod,
c) vod ze sana ních vrt ,
d) odpadních vod z pr to ného chlazení parních turbín.
(3) Dojde-li v d sledku povodn nebo jiné p írodní katastrofy
k omezení nebo p erušení provozu istírny odpadních vod, platí

zne iš ovatel za období nezbytn nutné k obnovení jejího provozu
poplatky ve výši odpovídající pom rné ásti poplatk stanovených
poplatkovým vým rem za p edchozí kalendá ní rok. Omezení,
erušení a obnovení provozu istírny odpadních vod zne iš ovatel
neprodlen oznámí

eské inspekci životního prost edí, která tyto

skute nosti prov í a zohlední v poplatkovém vým ru za toto
období.
-----------------------------------------------------------------2) Zákon . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích
p írodních minerálních vod, p írodních lé ebných lázních
a láze ských místech a o zm

n kterých souvisejících zákon

(láze ský zákon).
§ 90

Výše poplatku za vypoušt ní odpadních vod
do vod povrchových
(1) Poplatek za zne išt ní vypoušt ných odpadních vod je
zne iš ovatel povinen platit, jestliže jím vypoušt né odpadní vody
ekro í v p íslušném ukazateli zne išt ní zárove hmotnostní
a koncentra ní limit zpoplatn ní. Ukazatele zne išt ní, hmotnostní
a koncentra ní limity zpoplatn ní a sazby poplatku len né podle
jednotlivých ukazatel zne išt ní jsou uvedeny v p íloze . 2
k tomuto zákonu.
(2) Poplatek z objemu vypoušt ných odpadních vod do vod
povrchových je zne iš ovatel povinen platit, jestliže objem jím
vypoušt ných odpadních vod p ekro í za kalendá ní rok 100 000 m3.
(3) Poplatek z objemu vypoušt ných odpadních vod se vypo te
vynásobením objemu vypoušt ných odpadních vod za kalendá ní rok
sazbou 0,1 K za 1 m3.
(4) Poplatek za zne išt ní vypoušt ných odpadních vod se
rovná sou tu díl ích ástek vypo tených podle jednotlivých
ukazatel

zne išt ní jako násobek sazby poplatku a celkového

množství vypoušt ného zne išt ní za kalendá ní rok. V p ípad , že
u n které zpoplatn né látky dojde ke snížení jejího celkového
vypoušt ného množství oproti p edcházejícímu kalendá nímu roku
nejmén o 20 %, nejvýše však o 50 %, snižuje se poplatek za tuto
látku o dvojnásobek dosaženého snížení. Dojde-li u n které
zpoplatn né látky ke snížení jejího celkového vypoušt ného
množství oproti p edcházejícímu kalendá nímu roku o více než 50
%, poplatek za tuto látku se neplatí. Celkové množství zne išt ní
se zjistí vynásobením pr

rné ro ní koncentrace zne išt ní

u p íslušného ukazatele zne išt ní ro ním objemem vypoušt ných
odpadních vod.
(5) Sazba pro zpoplatn ní u ukazatele zne išt ní "organické
látky charakterizované chemickou spot ebou kyslíku" se použije
podle odpovídajícího druhu odpadních vod.
(6) Zne iš ovatel m že pro ú ely výpo tu poplatku ode íst
množství zne išt ní obsažené v jím odebrané vod od zjišt ného
celkového množství zne išt ní ve vypoušt ných odpadních vodách.
Ode tené množství zne išt ní odebrané vody doloží údaji

o koncentracích zne išt ní v odebrané vod podle p íslušných
ukazatel zne išt ní a údajem o jejím odebraném množství v roce,
za který je poplatek vypo ítáván.
§ 91
Sledování, m ení a evidence zne išt ní odpadních vod
(1) Pro ú el stanovení výše poplatk

je zne iš ovatel,

kterému vznikla poplatková povinnost podle tohoto zákona, povinen
u každého zdroje a výpust sledovat koncentraci zne išt ní ve
vypoušt ných odpadních vodách v p íslušných ukazatelích, m it
objem vypoušt ných odpadních vod a vést o tomto sledování a m ení
provozní evidenci podle jednotlivých ukazatel

zne išt ní.

Zne iš ovatel odpovídá za správnost zjišt ní zdroj zne iš ování
vypoušt ných odpadních vod, stanovení koncentrace zne išt ní podle
íslušných ukazatel

zne išt ní, m ení objemu vypoušt ných

odpadních vod a vedení provozní evidence. Veškeré podklady
k vedení provozní evidence je zne iš ovatel povinen uchovávat po
dobu 5 let.
(2) Vypouští-li zne iš ovatel odpadní vody v jedné lokalit
více výpustmi, pro ú ely výpo tu poplatk

se do množství

zne išt ní a objemu vypoušt ných odpadních vod zapo ítávají
vypoušt né odpadní vody ze všech výpustí. Více výpustmi v jedné
lokalit se rozum jí nap íklad jednotlivé výpust z ve ejné
kanalizace v rámci jedné obce, jednotlivé výpust z areálu
pr myslové výroby. P i výpo tu poplatku se použije rozdílná sazba
pro išt né a ne išt né odpadní vody. išt né odpadní vody jsou
vody

vy išt né

nap .

v

mechanicko-biologické nebo

mechanicko-chemické istírn odpadních vod. V pochybnostech o tom,
zda jde o išt né odpadní vody, i nikoliv, rozhodne eská
inspekce životního prost edí.
(3) Bližší vymezení zdroje zne iš ování, postup pro ur ování
zne išt ní obsaženého v odpadních vodách, metody m ení ukazatel
zne išt ní, zjiš ování pr

rné koncentrace zne išt ní a ro ního

objemu vypoušt ných odpadních vod, provád ní ode

množství

zne išt ní podle § 90 odst. 6, provád ní m ení objemu
vypoušt ných odpadních vod a náležitosti provozní evidence stanoví
Ministerstvo životního prost edí vyhláškou.
§ 92
Rozbory a kontrola zne išt ní odpadních vod
(1) Rozbory ke zjišt ní koncentrace zne išujících látek
v odpadních vodách pro ú ely tohoto zákona mohou provád t jen
odborn zp sobilé osoby oprávn né k podnikání (dále jen "oprávn ná
laborato "). Pro ú ely kontroly správnosti sledování zne išt ní
odpadních vod mohou provád t rozbory jen oprávn né laborato e
pov ené Ministerstvem životního prost edí (dále jen "kontrolní
laborato ").
(2) Kontrolu správnosti sledování a m ení objemu
vypoušt ných odpadních vod mohou zajiš ovat jen odborn zp sobilé
osoby oprávn né k podnikání pov ené Ministerstvem životního
prost edí (dále jen "m ící skupina"). Zp sob sledování zne išt ní

odpadních vod, m ení objemu vypoušt ných odpadních vod, požadavky
na zp sobilost oprávn ných laborato í, kontrolních laborato í
a m ících skupin k provád ní rozbor

ke zjišt ní koncentrace

zne iš ujících látek v odpadních vodách a pro kontrolu správnosti
ení objemu vypoušt ných odpadních vod pro ú ely tohoto zákona
stanoví Ministerstvo životního prost edí vyhláškou. Ministerstvo
životního prost edí pravideln zve ej uje ve svém V stníku seznam
oprávn ných laborato í, kontrolních laborato í a m ících skupin.
(3) Zne iš ovatel je povinen umožnit pov eným osobám
kontrolních laborato í a m ících skupin a osobám provád jícím
svou innost v souladu s § 126b vstup do kontrolovaných objekt ,
poskytnout jim podklady nezbytné pro provedení kontroly a zajistit
podmínky k odb ru vzork ze všech výpustí kontrolovaného zdroje
zne išt ní.
(4) Úhrady náklad spojených s provád ním rozbor a kontrol
zne išt ní odpadních vod pro ú ely výkonu státní správy zajistí
Státní fond životního prost edí

eské republiky na základ návrhu

eské inspekce životního prost edí.
§ 93
Zálohy
(1) Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující
kalendá ní rok je zne iš ovatel povinen zpracovat poplatkové
hlášení s uvedením skute ností rozhodných k jejímu výpo tu,
zejména údaje o množství i koncentraci ukazatel

zne išt ní

a o objemu vypoušt ných odpadních vod v len ní podle jednotlivých
zdroj

zne iš ování a jejich výpustí v etn údaj

pro odpo et

zne išt ní v odebrané vod (§ 90 odst. 6) a údaj o poskytnutých
odkladech pro ú ely výpo tu výše poplatk . V poplatkovém hlášení
zne iš ovatel vypo te výši záloh na poplatky a p edloží je
eské inspekci životního prost edí nejpozd ji do 15. íjna b žného
roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního
prost edí vyhláškou.
(2) eská inspekce životního

prost edí na podklad

poplatkového hlášení a ov ení údaj rozhodných pro výpo et záloh
na poplatky stanoví výši zálohy vým rem, který doru í
zne iš ovateli, p íslušnému finan nímu ú adu, Státnímu fondu
životního prost edí eské republiky do 15. prosince b žného roku.
Ve vým ru eská inspekce životního prost edí stanoví rovnom rné
tvrtletní zálohy, pokud jejich souhrnná výše se rovná nebo je
nižší než1 000 000 K , nebo rovnom rné m sí ní zálohy, pokud
jejich souhrnná výše je vyšší než1 000 000 K .
(3) M sí ní zálohy je zne iš ovatel povinen zaplatit
nejpozd ji do dvacátého pátého dne kalendá ního m síce, za který
byla záloha vym ena. tvrtletní zálohy je zne iš ovatel povinen
zaplatit nejpozd ji do dvacátého pátého dne posledního m síce
kalendá ního tvrtletí, za které byla záloha vym ena.
(4) Zjistí-li eská inspekce životního prost edí v pr

hu

roku, v n mž jsou zálohy splatné, že skute né údaje rozhodné pro
výpo et záloh na poplatky se liší od údaj uvedených v poplatkovém
hlášení o více než 30 % nebo že zne iš ovatel neuvedl

v poplatkovém hlášení hodnoty zne išt ní za všechny ukazatele
zne išt ní p esahující limitní hodnoty uvedené v p íloze . 2
k tomuto zákonu vydá podle skute ných údaj nový vým r do 30 dn
ode dne, v n mžuvedené skute nosti zjistil. V tomto novém vým ru
stanoví nov výši záloh pro zbývající ást roku, a to obdobným
zp sobem podle odstavce 2; výše dosud splatných záloh se nem ní.
Obdobn postupuje, zjistí-li, že zne iš ovatel poplatkové hlášení
nep edložil.
(5) Zjistí-li zne iš ovatel, že se skute né údaje rozhodné
pro výpo et záloh na poplatky liší od údaj , které uvedl
v poplatkovém hlášení, o více než 30 %, je povinen podat nové
poplatkové hlášení, na jehožpodklad

eská inspekce životního

prost edí vydá nový vým r o stanovení záloh na poplatky, a to do
30 dn

ode dne obdržení nového poplatkového hlášení. V ostatním

platí obdobn odstavce 2 a 4.
(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 4 a 5 se nevztahují na
ojedin lé jednorázové odchylky.
§ 94
Poplatkové p iznání
(1) Zne iš ovatel je povinen do 15. února p edložit eské
inspekci životního prost edí poplatkové p iznání za uplynulý
kalendá ní rok. V tomto p iznání zne iš ovatel uvede skute né
údaje o množství ukazatel zne išt ní podléhajících zpoplatn ní,
jejich koncentraci ve vypoušt ných odpadních vodách a o objemu
vypoušt ných odpadních vod pro jednotlivé zdroje zne iš ování
a jejich výpust , v etn údaj pot ebných pro p ípadný ode et
v odebrané vod (§ 90 odst. 6), údaj

o poskytnutých odkladech

a výši zaplacených záloh. Vzor poplatkového p iznání stanoví
Ministerstvo životního prost edí vyhláškou.
(2) eská inspekce životního

prost edí na podklad

poplatkového p iznání a ov ení údaj
poplatk

stanoví výši poplatk

rozhodných pro výpo et

za uplynulý kalendá ní rok

poplatkovým vým rem, který doru í zne iš ovateli, p íslušnému
finan nímu ú adu a Státnímu fondu životního prost edí

eské

republiky do 30. dubna b žného roku. V p ípad , že zaplacené
zálohy jsou nižší nežvym ená výše poplatk , je zne iš ovatel
povinen nedoplatek zaplatit na ú et p íslušného finan ního ú adu
do 15 dn ode dne doru ení poplatkového vým ru. V p ípad , že
zaplacené zálohy jsou vyšší nežvym ené poplatky, vrátí p íslušný
finan ní ú ad zne iš ovateli p eplatek bez žádosti do 30 dn ode
dne, kdy bylo p íslušnému finan nímu ú adu doru eno oznámení eské
inspekce životního prost edí o tom, že poplatkový vým r nabyl
právní moci a je vykonatelný. Nedoplatky nebo p eplatky
nep esahující ástku 500 K se p evád jí do dalšího zú tovacího
období.
§ 95
Vým r o stanovení záloh na poplatky a poplatkový vým r se
vydávají podle jednotlivých zdroj zne iš ování a jsou podkladem
pro vybírání a vymáhání poplatk .

§ 96
Odklad placení poplatk
(1) Zne iš ovatel, který prokazateln na podklad povolení
zahájil práce na stavb

istírny odpadních vod (dále jen "stavba")

nebo jiného za ízení investi ního charakteru (dále jen "jiné
za ízení") ke snížení množství zne išt ní ve vypoušt ných
odpadních vodách a kterému vodoprávní ú ad povolil (§ 38 odst. 9)
po dobu výstavby vypoušt ní odpadních vod s p ípustnými hodnotami
ukazatel zne išt ní odpadních vod vyššími nežhodnoty stanovené
provád cím právním p edpisem,38) avšak po uplynutí výstavby
hodnotami nep esahujícími úrove stanovenou zvláštním právním
edpisem (§ 38 odst. 5), nebo pro tento ú el smluvn p evedl
prost edky, m že nejpozd ji do jednoho roku ode dne zahájení
stavby nebo jiného za ízení nebo uzav ení smlouvy o p evedení
finan ních prost edk požádat

eskou inspekci životního prost edí

o povolení odkladu placení až o 80 % výše poplatk za zdroj
zne išt ní, pro který tyto práce zahájil nebo finan ní prost edky
evedl (dále jen "odklad"). Rozhodnutí o odkladu placení poplatk
zašle

eská inspekce životního prost edí zne iš ovateli,

íslušnému finan nímu ú adu a Státnímu fondu životního prost edí
eské republiky.
(2) Odklad lze povolit od prvního dne m síce následujícího po
dni skute ného zahájení stavby nebo výstavby jiného za ízení
doloženého zápisem ve stavebním deníku nebo v p ípad sdružení
finan ních prost edk

ažpo zahájení stavby i jiného za ízení,

nejd íve od prvního dne m síce následujícího po dni uzav ení
smlouvy o sdružení. Odklad trvá do posledního dne m síce
stanoveného pro dokon ení stavby v pravomocném povolení
vodoprávního ú adu.

eská inspekce životního prost edí povolí

odklad nejvýše do ástky náklad stavby nebo jiného za ízení.
(3) Pokud zne iš ovatel nebo ten, s kým zne iš ovatel uzav el
smlouvu o sdružení prost edk , dokon í stavbu nebo jiné za ízení
ed termínem stanoveným k jejich dokon ení v pravomocném povolení
vodoprávního ú adu, je povinen tuto skute nost do jednoho m síce
ode dne jejich dokon ení písemn oznámit eské inspekci životního
prost edí. Odklad kon í posledním dnem m síce, ve kterém bylo
písemné oznámení eské inspekci životního prost edí doru eno.
(4) Pokud zne iš ovatel nebo ten, s kým zne iš ovatel uzav el
smlouvu o sdružení prost edk , požádal podle zvláštního právního
edpisu4) o souhlas se zahájením zkušebního provozu nebo mu bylo
vydáno povolení o prozatímním užívání stavby nebo jiného za ízení
ke zkušebnímu provozu p ed vydáním kolauda ního rozhodnutí a tento
souhlas mu byl ud len, odklad trvá po dobu zkušebního provozu,
nejpozd ji však 2 roky od ud lení souhlasu nebo povolení.
(5) V p ípad , že zne iš ovatel nebo ten, s kým zne iš ovatel
uzav el smlouvu o sdružení prost edk , nesplnil podmínky odkladu,
je zne iš ovatel na základ rozhodnutí

eské inspekce životního

prost edí povinen odloženou ást poplatku zaplatit nejpozd ji do
jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rovnom rnými
sí ními splátkami. P ípadné odvolání proti takovému rozhodnutí
nemá odkladný ú inek.

(6) Zne iš ovatel m že požádat o odklad nejpozd ji do jednoho
roku ode dne zahájení stavby nebo jiného za ízení nebo od data
uzav ení smlouvy o sdružení prost edk .
(7) Zne iš ovatel je povinen p edložit pot ebné doklady pro
iznání odkladu a pro posouzení spln ní jeho podmínek.
(8) Náležitosti žádostí o povolení odkladu a postup
eské inspekce životního prost edí pro jejich posuzování
a povolování odkladu stanoví Ministerstvo životního prost edí
vyhláškou.
-----------------------------------------------------------------38) Na ízení vlády . 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele
a hodnoty p ípustného stupn zne išt ní vod.
§ 97
Prominutí ásti poplatk
(1) Dodržel-li zne iš ovatel nebo ten, s kým zne iš ovatel
uzav el smlouvu o sdružení prost edk , lh tu k dokon ení stavby
nebo jiného za ízení stanovenou v povolení

eské inspekce

životního prost edí a zne išt ní vypoušt ných odpadních vod
dosahuje úrovn stanovené v povolení

eské inspekce životního

prost edí k vypoušt ní odpadních vod, maximáln však úrovn
stanovené zvláštním právním p edpisem,38) promine
životního prost edí zne iš ovateli

ást poplatk

eská inspekce

ve výši

odpovídající ástce, jejížzaplacení bylo podle § 96 rozhodnutím
eské inspekce životního prost edí odloženo.
(2) O prominutí ásti poplatk v p ípadech podle odstavce 1
rozhoduje eská inspekce životního prost edí na podklad žádosti
zne iš ovatele. Rozhodnutí zasílá zne iš ovateli, p íslušnému
finan nímu ú adu a Státnímu fondu životního prost edí

eské

republiky.
-----------------------------------------------------------------38) Na ízení vlády . 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele
a hodnoty p ípustného stupn zne išt ní vod.
§ 98
Odvolání proti rozhodnutí o poplatcích za vypoušt ní
odpadních vod do vod povrchových nemá odkladný ú inek.40)
-----------------------------------------------------------------40) § 55 zákona . 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád).
§ 99
Správa poplatk
(1) Vybírání a vymáhání poplatk za vypoušt ní odpadních vod
do vod povrchových vykonávají místn p íslušné finan ní ú ady
podle sídla jednotlivých zne iš ovatel
vydaných

na základ podklad

eskou inspekcí životního prost edí; p itom postupují

podle právního p edpisu upravujícího správu daní a poplatk , pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(2) Poplatky v etn záloh, penále37) a pokut41) platí

zne iš ovatel na ú et p íslušného finan ního ú adu a jsou p íjmem
Státního fondu životního prost edí eské republiky. Výnos poplatk
a jejich p íslušenství v etn záloh, vybraná penále a pokuty
evádí p íslušný finan ní ú ad na ú et Státního fondu životního
prost edí eské republiky m sí

.

-----------------------------------------------------------------37) Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní
pozd jších p edpis .
41) Zákon . 71/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 100
Poplatek za povolené vypoušt ní
odpadních vod do vod podzemních
(1) Za povolené vypoušt ní odpadních vod do vod podzemních
platí oprávn ný (§ 8) poplatek.
(2) V p ípad , že jsou odpadní vody z rodinných dom nebo
staveb pro individuální rekreaci išt ny domovní istírnou na
úrove

stanovenou v povolení k vypoušt ní odpadních vod, se

poplatek za vypoušt ní takových vod do vod podzemních neplatí. Za
povolené vypoušt ní v ostatních p ípadech se platí poplatek ve
výši 3 500 K za kalendá ní rok.
(3) Povinnost platit poplatky podle odstavce 1 se nevztahuje
na vypoušt ní
a) minerálních vod osv

ených podle zvláštního zákona2) jako

p írodní lé ivý zdroj, pokud nebyly použity p i láze ské pé i,
b) p írodních minerálních vod, pokud nebyly použity p i výrob
balených minerálních vod,
c) vod použitých za ú elem získání tepelné energie [§ 8 odst. 1
písm. d)],
d) zne išt ných vod, jejichžzne išt ní bylo po jejich vy erpání
z vod podzemních sníženo [§ 8 odst. 1 písm. e)].
(4) Poplatek se platí do 31. ledna po uplynutí roku, v n mž
platební povinnost vznikla.
(5) Poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území
k vypoušt ní dochází, a je jejím p íjmem.
(6) Vodoprávní ú ad vydávající povolení k vypoušt ní
odpadních vod do vod podzemních p edává obci pot ebné údaje.
(7) P i stanovení poplatk postupuje obec podle správního
ádu a p i vybírání a vymáhání podle právního p edpisu
upravujícího správu daní a poplatk .
-----------------------------------------------------------------2) Zákon . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích,
zdrojích p írodních minerálních vod, p írodních lé ebných
lázních a láze ských místech a o zm

n kterých souvisejících

zákon (láze ský zákon).
Díl 2
Platba k úhrad správy vodních tok a správy povodí
a úhrada výdaj na opat ení ve ve ejném zájmu

§ 101
Platba k úhrad správy vodních tok a správy povodí
(1) Oprávn ný, který odebírá povrchovou vodu z vodního toku,
je povinen uhrazovat platbu k úhrad
a u odb

správy vodních tok

povrchové vody z významných vodních tok také k úhrad

správy povodí, podle ú elu užití odebrané povrchové vody
v jednotkové výši v K /m3 podle skute

odebraného množství

povrchové vody.
(2) Výše platby se vypo te vynásobením množství skute
odebrané povrchové vody za uplynulý kalendá ní m síc (p ípadn
jiné období, nep esahující jeden kalendá ní rok, dohodnuté se
správcem vodního toku, ve kterém k odb ru povrchové vody dochází)
snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje
(odstavec 4), cenou za odb r povrchové vody stanovenou správcem
vodního toku podle zvláštního zákona.42) Odebírá-li oprávn ný
k nakládání s vodami povrchovou vodu z vodního zdroje v jedné
lokalit na více místech, pak pro ú ely zpoplatn ní se odebrané
množství povrchové vody s ítá.
(3) Cena za odb r povrchové vody se stanoví zvláš pro ú ely
užití
a) pr to ného chlazení parních turbín,
b) zem

lských závlah,

c) zatáp ní um lých prohlubní terénu (zbytkových jam po t žb
nerost ) v p ípadech vyžadujících erpání vody nebo p evád ní
vody; tato cena nesmí p ekro it výši provozních náklad , které
správci vodního toku na tuto innost vzniknou,
d) ostatních odb

.

(4) Platba za odb r povrchové vody se neplatí, pokud odebrané
množství povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendá ní
rok nebo je menší nebo rovno 500 m3 v každém m síci kalendá ního
roku. Neplatí se téžza odb ry povrchových vod pro provoz rybích
líhní a sádek a pro napoušt ní rybník a vodních nádrží pro chov
ryb, zatáp ní um lých prohlubní terénu (zbytkových jam po t žb
nerost ) nevyžadující erpání nebo p evád ní vody správcem vodního
toku, pro pr to né chlazení výzkumných jaderných reaktor , pro
požární ú ely, napoušt ní ve ejných koupališ, odstavených ramen
vodních tok

a nádrží tvo ících chrán ný biotop rostlin

a živo ich , pro výrobu sn hu vodními d ly, za odb r okalových vod
pro zem

lskou nebo lesní výrobu a za povolený odb r pro

vyrovnání vláhového deficitu zem
pro zem

lských plodin. Okalovými vodami

lskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané

z vodního toku za zvýšených pr tok

(vodních stav ) pro závlahy

zaplavováním.
(5) Oprávn ný k odb ru povrchové vody je povinen platit
platbu m sí

do dvacátého pátého dne po skon ení kalendá ního

síce p íslušnému správci vodního toku, ve kterém k odb ru
povrchové vody dochází, pokud s ním nedohodne platební podmínky
jinak; v této dohod však nelze smluvit delší lh tu neždo 25.
ledna následujícího kalendá ního roku.
(6) Nezaplatí-li oprávn ný dlužnou platbu, je p íslušný
správce vodního toku, ve kterém k odb ru povrchové vody dochází,

oprávn n domáhat se jí v etn penále (§ 103) u soudu.
-----------------------------------------------------------------42) § 6 zákona . 526/1990 Sb., o cenách.
§ 102
Úhrada výdaj na opat ení ve ve ejném zájmu
(1) Stát m že poskytnout finan ní prost edky k úhrad výdaj
na opat ení ve ve ejném zájmu, zejména pro
a) innosti správy povodí podle tohoto zákona,
b) správu drobných vodních tok ,
c) zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod,
d) plánování v oblasti vod,
e) studie odtokových pom

, stanovení záplavových území a studie

preventivních protipovod ových opat ení,
f) obnovu vodních d l a koryt vodních tok ,
g) z izování, obnovu a provoz vodních d l a za ízení k ochran
p ed povodn mi a suchem,
h) zkapacitn ní a úpravu koryt vodních tok
odtokových pom

a zlepšování

v krajin ,

i) z izování a obnovu staveb k vodohospodá ským melioracím
pozemk ,
j) obnovu, odbahn ní a rekonstrukci rybník ,
k) obnovu a provoz vodních cest,
l) správu vodních d l, o které nikdo nepe uje a u nichžnení
vlastník znám,
m) další opat ení podle schválených program opat ení (§ 26),
n) obnovu koryta vodního toku po povodni (§ 45 odst. 1),
o) provád ní

kontrolního zjiš ování

vypoušt ných odpadních vod,

jakosti a množství

v etn

zjiš ování zdroj

zne iš ování.
(2) Finan ní prost edky na opat ení ve ve ejném zájmu
poskytuje stát správc m povodí,

eské inspekci životního

prost edí, správc m vodních tok , vlastník m vodních d l
a pov eným odborným subjekt m (§ 21 odst. 3) a jiným fyzickým
a právnickým osobám; na finan ní prost edky není právní nárok.
(3) Vláda p ipraví každoro

závazná pravidla poskytování

finan ních prost edk a zp sobu kontroly jejich užití, která jsou
ílohou státního rozpo tu.
Díl 3
Penále
§ 103
(1) Za každý den v prodlení placení plateb podle § 88, 89,
100 a 101 jsou odb ratelé povinni zaplatit penále ve výši 1
promile z ástky v as nezaplacené. Na prominutí penále se obdobn
vztahuje zvláštní zákon.37)
(2) P i správ penále podle tohoto zákona se uplatní postup
pro úrok z prodlení podle právního p edpisu upravujícího správu
daní a poplatk .
-----------------------------------------------------------------37) Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní

pozd jších p edpis .
HLAVA XI
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 104
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní
ady a

eská inspekce životního prost edí. Kontrolu nad jakostí

povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání (§ 34) provádí
krajská hygienická stanice, pokud zvláštní právní p edpis tuto
povinnost neukládá jiné osob .
(2) Vodoprávními ú ady jsou
a) obecní ú ady,
b) újezdní ú ady43) na území vojenských újezd ,
c) obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností,
d) krajské ú ady,
e) ministerstva jako úst ední vodoprávní ú ad (§ 108).
Tímto nejsou dot ena ustanovení o povod ových orgánech.
-----------------------------------------------------------------43) § 35 zákona . 222/1999 Sb.
§ 105

Obecní ú ady a újezdní ú ady
(1) Obecní ú ady upravují, omezují, pop ípad zakazují podle
§ 6 odst. 4 tohoto zákona obecné nakládání s povrchovými vodami,
nejde-li o vodní toky tvo ící státní hranice.
(2) Pov ené obecní ú ady
a) povolují pro pot eby jednotlivých ob an (domácností) odb r
a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
s výjimkou vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, a z izování, zm ny a odstra ování vodních d l,
která s tímto odb rem nebo nakládáním souvisejí,
b) rozhodují v p ípadech, kdy jim p ísluší povolovat vodní dílo,
téžo ostatních vodohospodá ských záležitostech týkajících se
tohoto vodního díla,
c) vydávají souhlas podle § 17 odst. 1 písm. c), d) a e) ke
stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám
v záplavových územích neovliv ujícím odtokové pom ry,
d) vyjad ují se podle § 18 tohoto zákona v p ípadech, v nichžjsou
p íslušné k ud lení povolení nebo souhlasu.
(3) Státní správu na území vojenských újezd vykonávají
újezdní ú ady podle § 105 až107 v rozsahu pot eb zajišt ní obrany
státu a výcviku ozbrojených sil, nejde-li o p sobnosti podle hlavy
X a XII tohoto zákona.
§ 106

Obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností
P sobnost, která podle tohoto zákona p ísluší vodoprávním

ad m, vykonávají obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností,
pokud ji tento zákon nesv uje jiným orgán m.
§ 107

Krajské ú ady
Do p sobnosti krajských ú ad pat í
a) vyjad ovat se podle § 18 tohoto zákona ke stavbám, pokud
rozhodujícím zp sobem ovliv ují nakládání s vodami, ochranu vod
nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí,
b) rozhodovat ve
s Ministerstvem

v cech hrani ních vod
zem

lství a

po projednání

Ministerstvem životního

prost edí; má-li takové rozhodnutí vliv na pr

h, povahu nebo

vyzna ení

projednání

státní hranice, rozhodovat po

i s Ministerstvem vnitra; za hrani ní vody se považují
povrchové, pop ípad podzemní vody vymezené v mezinárodních
smlouvách, kterými je eská republika vázána,44)
c) init za mimo ádné situace, zejména p i nedostatku vody a p i
haváriích, opat ení, a to v p ípadech p esahujících území
správního obvodu obce s rozší enou p sobností nebo obecního
ú adu obce s rozší enou p sobností
d) spolupracovat s úst edními vodoprávními ú ady a správci povodí
p i po izování plán oblastí povodí a jejich pln ní. Krajské
ú ady si mohou pro zajišt ní spolupráce na plánech oblastí
povodí a p i provád ní kontroly pln ní plán

oblastí povodí

vyžádat spolupráci odborných subjekt , subjekt sledujících
jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgán ochrany p írody,
sdružení ob an

p sobících na úsecích ochrany životního

prost edí, rybá ství, vlastník

a provozovatel

vodovod

a kanalizací a pop ípad dalších orgán ,
e) ukládat opat ení, která stanoví ve ve ejném zájmu programy
opat ení podle § 26 odst. 3,
f) kontrolovat provád ní technickobezpe nostního dohledu nad
vodními díly, která povoluje,
g) rozhodovat o za azení vodního díla do kategorií z hlediska
technickobezpe nostního dohledu, pokud si to vyhradí,
h) stanovovat zp sob a podmínky vypoušt ní d lních vod do vod
povrchových nebo podzemních,
i) p ipravovat ve spolupráci se správcem povodí podklady pro
rozhodnutí o ur ení správce drobného vodního toku,
j) povolovat vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových ze zdroj
zne išt ní o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo
více,
k) povolovat vypoušt ní odpadních vod z t žby a zpracování
uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem
zvláš nebezpe ných nebo nebezpe ných látek podle p ílohy .
1 do vod povrchových,
l) povolovat erpání zne išt ných podzemních vod za ú elem snížení
jejich zne išt ní a jejich následné vypoušt ní do t chto vod,
pop ípad do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],
m) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích
s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad
10 m ode dna základové výpusti,
n) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území
významných vodních tok
návrhu,

a ukládat jim zpracování takového

o) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná
o povrchové nebo podzemní vody,
p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle §
43 odst. 2, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné
povrchové vody nežuvedené v odstavci 1,
r) vydávat vyjád ení podle § 18 v p ípadech, kdy jim p ísluší
vydávat povolení nebo souhlas,
s) povolovat výjimky p i použití závadných látek (§ 39 odst. 7),
t) povolovat vodní díla umož ující nakládání s vodami podle písmen
j) ažm),
u) rozhodovat v p ípadech, kdy jim p ísluší povolovat vodní díla,
téžo ostatních záležitostech týkajících se t chto vodních d l
a o ochranných pásmech vodních zdroj s nimi souvisejících,
v) schvalovat manipula ní, pop ípad provozní ády vodních d l,
která povoluje,
w) stanovovat zp sob a podmínky s vypoušt ním d lních vod do vod
povrchových nebo podzemních,
x) stanovovat území ur ená k rozliv m povodní.
-----------------------------------------------------------------44) sd lení . 7/2000 sb. m. s., o sjednání dohody mezi vládou
eské republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na
hrani ních vodách.
sd lení . 66/1998 sb., o sjednání smlouvy mezi

eskou

republikou a Spolkovou republikou N mecko o spolupráci na
hrani ních vodách v oblasti vodního hospodá ství.
vyhláška . 57/1970 sb., o smlouv mezi

eskoslovenskou

republikou a Rakouskou republikou o úprav vodohospodá ských
otázek na hrani ních vodách.
§ 108
Ministerstva jako úst ední vodoprávní ú ad
(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává p sobnost
úst edního vodoprávního ú adu Ministerstvo zem

lství.

(2) Ministerstvo životního prost edí vykonává p sobnost
úst edního vodoprávního ú adu ve v cech
a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to
1. povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních [§ 8 odst. 1 písm. c)],
2. povolení k erpání zne išt ných podzemních vod za ú elem
snížení jejich zne išt ní a k jejich následnému vypoušt ní
do t chto vod, pop ípad do vod povrchových [§ 8 odst. 1
písm. e)],
3. povolení k vypoušt ní odpadních vod s obsahem zvláš
nebezpe ných látek do kanalizací (§ 16),
4. stanovení minimálního z statkového pr toku a uložení
povinnosti osadit na vodním díle cejch nebo vodní zna ku
a povinnosti pravideln m it minimální z statkový pr tok
a podávat vodoprávnímu ú adu a správci povodí zprávy
o výsledcích m ení (§ 36),
5. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení
povinnosti p edložit návrh jímacího

ádu, pop ípad

povinnosti pravideln m it hladinu podzemních vod, zp sobu
m ení a povinnosti podávat vodoprávnímu ú adu a správci
povodí zprávy o výsledcích m ení (§ 37),
6. innosti p i povolování vypoušt ní odpadních vod do vod

povrchových nebo podzemních a p ebírání výsledk m ení
objemu vypoušt ných vod a míry jejich zne išt ní (§ 38),
7. p ípravy návrhu provád cího p edpisu, kterým se stanoví
ukazatele a hodnoty p ípustného zne išt ní vod (§ 31, 32,
33, 35 a 38),
b) zjiš ování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
spole

s Ministerstvem zem

lství (§ 21 a 22),

c) zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
prost ednictvím jím z ízených pov ených odborných subjekt
(§ 21),
d) tvorby a vedení informa ního systému spole
zem

s Ministerstvem

lství podle tohoto zákona (§ 19 a 22),

e) sestavování a schvalování plán v oblasti vod a sestavování
program opat ení spole

s Ministerstvem zem

lství (§ 24 až

26),
f) posuzování plán v oblasti vod z hlediska vlivu na životní
prost edí (§ 24 a 25),
g) chrán ných oblastí p irozené akumulace vod (§ 28),
h) ochrany vodních zdroj (§ 29 a 30),
i) citlivých oblastí (§ 32),
j) zranitelných oblastí (§ 33),
k) stanovení opat ení k náprav

p i nevyhovující jakosti

povrchových vod využívaných ke koupání (§ 34 odst. 2),
l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život
a reprodukci p vodních druh
spole

s Ministerstvem zem

ryb a dalších vodních živo ich
lství (§ 35),

m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod p ed závadnými
látkami (§ 39),
n) zneškod ování havárií (§ 41) a odstra ování jejich škodlivých
následk (§ 42),
o) ochrany p ed povodn mi (§ 63 až87),
p) ízení eského hydrometeorologického ústavu (§ 73),
q) poplatk
zem

za odb r podzemních vod spole

s Ministerstvem

lství (§ 88),

r) poplatk

za vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových

a podzemních (§ 89 až100),
s) spolupráce s orgány kraj

v p enesené p sobnosti ve v cech

ochrany množství a jakosti hrani ních vod (§ 107),
t) ízení eské inspekce životního prost edí (§ 112),
u) ízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany
množství a jakosti vod,
v) pln ní úkol vyplývajících ze vztahu k Evropským spole enstvím
v oblasti ochrany vod, podávání zpráv o pln ní p íslušných
sm rnic Evropských spole enství a koordinovat p evzetí
a zavád ní legislativy Evropských spole enství v oblasti vod,
w) zajišování koordinace plán v oblasti vod a program opat ení
v rámci mezinárodní spolupráce ochrany vod v oblastech povodí
Labe, Dunaje a Odry.
(3) Ministerstvo zdravotnictví vykonává p sobnost úst edního
vodoprávního ú adu ve v cech stanovení povrchových vod využívaných
ke koupání ve spolupráci s Ministerstvem životního prost edí
(§ 34).
(4) Ministerstvo dopravy a spoj

vykonává p sobnost

úst edního vodoprávního ú adu ve v cech užívání povrchových vod
k plavb (§ 7).

(5) Ministerstvo obrany vykonává p sobnost úst edního
vodoprávního ú adu ve v cech, v nichž je založena p sobnost
újezdních ú ad podle § 105 odst.3.
§ 109
Pravomoci vodoprávního ú adu p i mimo ádných opat eních
(1) Vyžaduje-li to ve ejný zájem, zejména je-li p echodný
nedostatek vody, m že vodoprávní ú ad bez náhrady upravit na dobu
nezbytn nutnou povolené nakládání s vodami, pop ípad toto
nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opat ení provede po
projednání s dot enými subjekty, pokud to mimo ádnost situace
nevylu uje.
(2) Dojde-li v d sledku mimo ádné situace k omezení nebo
znemožn ní povolených odb

povrchové nebo podzemní vody, které

vede k vážnému ohrožení ve ejného zájmu, je vodoprávní ú ad
povinen zajistit po projednání s p íslušnými orgány opat ení
k náprav . P itom m že stanovit kdo, jakým zp sobem a v jakém
rozsahu je povinen provést opat ení k zajišt ní náhradního odb ru
vody, pop ípad k jejímu dovážení. Nutné náklady spojené
s uloženými opat eními m že vodoprávní ú ad požadovat na tom, kdo
mimo ádné omezení nebo znemožn ní odb

zp sobil. Obecné p edpisy

o odpov dnosti k náhrad škody nejsou tímto dot eny.
(3) Na postup podle odstavce 1 a uložení opat ení podle
odstavce 2 se nevztahuje správní ád.
§ 110
Vodoprávní dozor vodoprávních ú ad
(1) Vodoprávní ú ady dozírají na dodržování ustanovení
vodního zákona a p edpis podle n j vydaných a v rozsahu své
sobnosti ukládají opat ení k odstran ní zjišt ných závad.
(2) Vodoprávní ú ady jsou povinny v rozsahu své p sobnosti
dozírat, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí.
(3) Vodoprávní ú ady si mohou p i provád ní vodoprávního
dozoru vyžádat spolupráci odborných subjekt , subjekt sledujících
jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgán

ochrany p írody,

sdružení ob an p sobících na úsecích ochrany životního prost edí,
rybá ství, pop ípad dalších orgán .
(4) Obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností a krajské ú ady
jako sou ást vodoprávního dozoru provád jí dozor nad vodními díly,
jejichžstav by mohl ohrozit bezpe nost osob nebo majetku. P itom
zejména dozírají, jak vlastníci nebo uživatelé t chto staveb na
nich zajišují technickobezpe nostní dohled a jak provád jí
pot ebná opat ení k jejich bezpe nosti.
§ 111
Vrchní vodoprávní dozor
(1) Ministerstvo zem

lství a Ministerstvo životního

prost edí dozírají v rámci vrchního vodoprávního dozoru, jak
vodoprávní ú ady a

eská inspekce životního prost edí provád jí

ustanovení vodního zákona a p edpis podle n ho vydaných.
(2) Ministerstvo zem

lství a Ministerstvo životního

prost edí jsou v rozsahu své p sobnosti podle tohoto zákona
v rámci vrchního vodoprávního dozoru oprávn na téždozírat, jak
jsou dodržována ustanovení vodního zákona a p edpis podle n ho
vydaných, jak jsou dodržována rozhodnutí vodoprávních ú ad , jak
jsou pln ny povinnosti vlastník vodních d l, správc vodních tok
a správc povodí. Zjistí-li závady, mohou uložit pot ebná opat ení
k jejich odstran ní.
(3) Ministerstvo zem

lství v sou innosti s Ministerstvem

životního prost edí p edkládá každoro

vlád zprávu o zhodnocení

kontrolní innosti provedené v uplynulém roce v rámci vrchního
vodoprávního dozoru.
§ 112
eská inspekce životního prost edí
(1) eské inspekci životního prost edí p ísluší
a) dozor nad tím, jak fyzické nebo právnické osoby dodržují
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené podle tohoto
zákona jí nebo vodoprávními ú ady na úseku
1. nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
2. ochrany uvedených vod v etn jejich ochrany p i provozování
plavby,
3. havárií ohrožujících jakost t chto vod,
4. vodních d l ur ených ke zneškod ování zne išt ní v odpadních
vodách nebo k jejich vypoušt ní do vod povrchových nebo
podzemních nebo do kanalizací,
5. ochrany vodních pom

a vodních zdroj ,

6. uvád ní vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních do souladu s požadavky zákona v p ípadech
vyžadujících zvláštní pozornost,
b) ukládat odstran ní a nápravu zjišt ných nedostatk , jejich
p

in a škodlivých následk , zjistí-li porušení povinností na

úsecích uvedených pod písmenem a),
c) na ídit v oblasti, ve které jí p ísluší vykonávat dozor,
zastavení výroby nebo jiné innosti, pokud velmi závažným
zp sobem ohrožuje ve ejný zájem a životní prost edí, aždo doby
odstran ní nedostatk , pop ípad jejich p

in,

d) spolupracovat s vodoprávními ú ady,
e) vést centrální evidenci havárií podle § 40 a násl.,
f) dozírat nad dodržováním ustanovení o poplatcích za vypoušt ní
odpadních vod do vod povrchových zne iš ovateli,
g) provád t kontrolní zjiš ování jakosti a množství vypoušt ných
odpadních vod v etn zjiš ování zdroj zne iš ování,
h) plnit další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Na ízení vedená

eskou inspekcí životního prost edí

podle tohoto zákona se vztahují, p ipouští-li to povaha t chto
ízení, ustanovení § 115.
§ 113

Krajská hygienická stanice rozhoduje o zákazu koupání
v povrchových vodách využívaných ke koupání. Na vydání zákazu se
nevztahuje správní ád. Zákaz zve ejní vyv šením na ú ední desce
obecního ú adu obce s rozší enou p sobností a ú edních deskách
všech obcí tvo ících jeho správní obvod.
§ 114
Oprávn ní osob vykonávajících vodoprávní
dozor a vrchní vodoprávní dozor
(1) Pov ení zam stnanci eské inspekce životního prost edí
(dále jen "inspekto i") a pov ení pracovníci vodoprávních ú ad
jsou oprávn ni p i výkonu své innosti
a) v nezbytn nutném rozsahu vstupovat, pop ípad vjížd t na cizí
pozemky a dále vstupovat do cizích objekt
podnikatelskou

užívaných pro

innost nebo provozování jiné hospodá ské

innosti, pokud k tomu není t eba povolení podle zvláštních
právních p edpis ,
b) požadovat pot ebné doklady, údaje a písemná nebo ústní
vysv tlení týkající se p edm tu dozoru a odebírat pot ebné
vzorky; kontrolovaný subjekt je povinen požadované doklady,
údaje a vysv tlení poskytnout a v pot ebném rozsahu p i
provád ní kontroly spolupracovat.
(2) Inspekto i a pov ení zam stnanci vodoprávních ú ad jsou
povinni
a) vykazovat se p i výkonu innosti pr kazem inspektora nebo
pov eného pracovníka,
b) p ed vstupem do cizích objekt informovat provozovatele.
(3) Za škodu zp sobenou postupem podle odstavce 1 písm. a)
odpovídá stát; této odpov dnosti se nem že zprostit.
§ 115
Vodoprávní ízení
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní
ady p i ízení o v cech upravených vodním zákonem podle
správního ádu,41) pop ípad podle stavebního zákona,4) jde-li
o rozhodování týkající se vodních d l.
(2) Ministerstvo zem

lství ve spolupráci s Ministerstvem

životního prost edí vyhláškou stanoví, ve kterých p ípadech
a které doklady je žadatel o rozhodnutí nebo vyjád ení povinen
edložit, jakoži náležitosti povolení, souhlas a vyjád ení,
v souladu s tímto zákonem.
(3) V p ípadech, kdy m že povolení vodoprávního ú adu
ovlivnit vodní pom ry v územních obvodech n kolika obcí, oznámí
vodoprávní ú ad termín a p edm t ústního jednání ve ejnou
vyhláškou i u t chto obecních ú ad . K ústnímu jednání písemn
pozve všechny jemu známé ú astníky ízení.
(4) Ú astníkem ízení jsou téžobce, v jejichžúzemním obvodu
že dojít rozhodnutím vodoprávního ú adu k ovlivn ní vodních
pom

nebo životního prost edí, pokud tento zákon nestanoví

jinak.
(5) Ú astníkem ízení je správce vodního toku v p ípadech,
kdy se ízení dotýká vodního toku; vodoprávní ú ad pozve k ízení
též p íslušného správce povodí, jestliže m že rozhodnutím dojít
k ovlivn ní vodních pom

v povodí.

(6) Ob anské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov
ochrana životního prost edí, je oprávn no být informováno
o zahajovaných správních ízeních vedených podle tohoto zákona,
pokud o tyto informace vodoprávní ú ad požádá; žádost musí být co
do p edm tu a místa ízení specifikována.
(7) Ob anské sdružení má postavení ú astníka ízení vedeného
podle tohoto zákona, jestliže písemn požádá o postavení ú astníka
ízení do 8 dn ode dne sd lení informace podle odstavce 6.
(8) Pozvání k ústnímu jednání doru í vodoprávní ú ad do
vlastních rukou ú astníku ízení nejmén 8 dn , ve složit jších
ípadech nejmén 30 dn p ede dnem ústního jednání. Po tuto dobu
musí být vyv šeny i vyhlášky o ústním jednání v p ípadech podle
odstavce 3. Vodoprávní ú ad p itom ú astníky upozorní, že na
námitky, které nebudou sd leny nejpozd ji p i ústním jednání, se
nebere z etel. U liniových staveb nebo u staveb zvláš rozsáhlých
nebo v ízení s velkým po tem ú astník

ízení m že vodoprávní

ad uv domit ú astníky o zahájení ízení ve ejnou vyhláškou, a to
nejmén 30 dní p ed konáním místního šet ení, pop ípad ústního
jednání, a nekoná-li se ústní jednání, p ed uplynutím lh ty
stanovené pro podání námitek. Jiným ú astník m ízení, nežje
žadatel o povolení nebo než je správce vodního toku, pop ípad
ten, kdo vznesl námitky, m že v t chto p ípadech vodoprávní ú ad
doru it ve ejnou vyhláškou v obcích, v jejichžúzemních obvodech
jsou zájmy ú astník dot eny, i rozhodnutí.
(9) Ovlivní-li rozhodnutí vodní pom ry nebo jakost vod
v obvodu p sobnosti jiného vodoprávního ú adu nebo leží-li vodní
dílo, o n mž se rozhoduje, z ásti v územním obvodu jiného
vodoprávního ú adu, rozhodne v cn a místn p íslušný vodoprávní
ad po projednání s t mi vodoprávními ú ady, jejichžúzemních
obvod se rozhodnutí týká.
(10) V jednoduchých v cech, zejména lze-li rozhodnout na
podklad doklad

p edložených ú astník m vodoprávního ízení,

rozhodne vodoprávní ú ad bezodkladn . V ostatních p ípadech
rozhodne nejdéle do 60 dn

od zahájení vodoprávního ízení; ve

zvláš složitých p ípadech nejdéle do 3 m síc . Nelze-li vzhledem
k povaze v ci rozhodnout ani v t chto lh tách, m že lh tu
im en prodloužit odvolací orgán.
(11) Vydává-li vodoprávní ú ad témuž žadateli sou asn
kolik rozhodnutí, m že tak u init v jediném rozhodnutí.
(12) Vyskytnou-li se nové rozhodné skute nosti, m že
vodoprávní ú ad v novém vodoprávním ízení m nit, pop ípad rušit
i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s povolením, které bylo
zm

no nebo zrušeno.
(13) Náklady na znalecké posudky, kterých je t eba ve

vodoprávním ízení zahájeném z podn tu žadatele o povolení,
pop ípad souhlas podle tohoto zákona, hradí žadatel.
(14) Opat ení, pop ípad

rozhodnutí vodoprávních ú ad

in ná podle § 109 (opat ení p i nedostatku vody), lze vyhlásit
pop ípad zrušit ve ejnou vyhláškou nebo jiným v míst obvyklým
zp sobem. Ve ejnou vyhláškou lze vyhlásit i zákazy, omezení,
pop ípad jiná opat ení vodoprávního ú adu podle § 6 odst. 4,
§ 30, § 58 odst. 3 a § 68.
(15) K žádosti o vydání povolení ke vzdouvání povrchových vod
je žadatel povinen vodoprávnímu ú adu doložit, že má právo
k pozemk m a stavbám vzdouváním vody dot eným, pop ípad , že podal
návrh na jejich vyvlastn ní nebo že u inil opat ení k objasn ní
nejasných vlastnických vztah k t mto pozemk m a stavbám nebo ke
zjišt ní pobytu jejich vlastník , nejsou-li mu známi.
(16) P i ukládání opat ení k náprav nedostatk zjišt ných
i vodoprávním dozoru, jejichž rozsah nelze stanovit bez
edchozích pr zkum

nebo p edchozího zpracování odborných

podklad , lze uložit samostatn provedení t chto pr zkum ,
pop ípad zpracování uvedených podklad a podle jejich výsledk
vydávat samostatn

pot ebná rozhodnutí k náprav . Je-li

v rozhodnutí o opat ení k náprav uloženo nakládat s vodami
zp sobem, k n muž je jinak pot eba povolení podle § 8, toto
povolení se jižnevydává.
(17) Manipula ní ády, pop ípad provozní ády vodních d l
schvaluje vodoprávní ú ad rozhodnutím.
(18) Zasahuje-li vodní dílo nebo innost do správních obvod
kolika vodoprávních ú ad , je k ízení p íslušný ten vodoprávní
ad, v jehožsprávním obvodu leží rozhodující ást tohoto vodního
díla nebo v jehožsprávním obvodu se má vykonat rozhodující ást
innosti. inností se rozumí nakládání s vodami, innosti uvedené
v § 14 a další innosti podle zákona v etn zám
vodoprávní ú ad vyjád ení podle § 18. Místn

, k nimžvydává
p íslušným

vodoprávním ú adem pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje
nebo vodního díla je vodoprávní ú ad, v jehožsprávním obvodu leží
vodní dílo, s nímž stanovení ochranných pásem souvisí. Místn
íslušným vodoprávním ú adem pro stanovení území ur ených
k rozliv m povodní (§ 68) je vodoprávní ú ad, v jehožsprávním
obvodu leží rozhodující ást území ur eného k rozliv m povodní
nebo rozhodující stavby na ochranu p ed povodn mi s tímto územím
související. V pochybnostech o tom, který vodoprávní ú ad je
íslušný k vydání povolení, jiného rozhodnutí nebo vyjád ení,
rozhodne nejbližší spole

nad ízený vodoprávní ú ad.

-----------------------------------------------------------------4) Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
41) Zákon . 71/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
HLAVA XII
SANKCE
Pokuty podnikajícím fyzickým osobám
nebo právnickým osobám

§ 116
(1) Nejde-li o trestný in, uloží eská inspekce životního
prost edí nebo obecní ú ad obce s rozší enou p sobností pokutu
podnikající fyzické osob nebo právnické osob (dále jen "povinná
osoba"), která
a) odebere povrchové nebo podzemní vody bez pot ebného povolení
vodoprávního ú adu nebo v rozporu s ním (dále jen "nedovolené
odb ry vod"),
b) vypustí odpadní nebo d lní vody do vod povrchových nebo
podzemních, pop ípad do kanalizace v rozporu s tímto zákonem
(dále jen "nedovolené vypoušt ní vod"),
c) zne istí povrchové nebo podzemní vody nebo ohrozí jejich jakost
nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami, pop ípad zp sobí vniknutí t chto látek do kanalizace
v rozporu se zákonem (dále jen "nedovolené nakládání se
závadnými látkami"),
d) poruší další povinnosti tím, že
1. neprovede, p i nakládání s povrchovými a podzemními vodami
k výrobním ú el m, ú inné úpravy vedoucí k hospodárnému
využívání vodních zdroj

zohled ující nejlepší dostupné

technologie (§ 5 odst. 2),
2. nevybaví plavidlo pot ebným za ízením k akumulaci odpadních
vod nebo je ádn

neprovozuje nebo nezabrání únik m

odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod
povrchových (§ 7 odst. 2),
3. nezabezpe uje povinnosti provozovatele p ístavu nebo
speciální lodi ur ené k doprav pohonných hmot a odpad
z plavidel (§ 7 odst. 3),
4. nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami bez povolení
vodoprávního ú adu v p ípadech, kdy je takového povolení
t eba podle ustanovení § 8, nejde-li o nedovolený odb r
vody podle § 117,
5. p

erpává odpadní vody nebo závadné látky z plavidel nebo

zásobuje plavidla pohonnými nebo provozními hmotami mimo
p ístavy, pokud jejich objem je v jednotlivých p ípadech
v tší než 50 litr nebo pokud tyto innosti nezabezpe uje
obslužní lo (§ 7 odst. 4),
6. nem í množství a jakost povrchových nebo podzemních vod,
s nimižoprávn ný nakládá (§ 10 odst. 1 a 2),
7. neoznámí p echod nebo p evod práva nakládat s povrchovými
nebo podzemními vodami spolu s pozemkem nebo stavbou jako
její nabyvatel ve stanovené lh

(§ 11 odst. 1),

8. provádí innost, k nížje t eba povolení podle ustanovení
§ 14, bez povolení vodoprávního ú adu (§ 14 odst. 1),
9. provede stavbu, za ízení nebo innost bez souhlasu
vodoprávního ú adu (§ 17 odst. 1),
10. nep edloží podklady pot ebné pro zápis vodního díla, jehož
je vlastníkem, do katastru nemovitostí ve stanovené lh

,

11. nesd lí informace vyžádané správcem povodí nebo pov eným
odborným subjektem o svém nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami nebo mu neumožní si je u n ho zjiš ovat
(§ 21 odst. 5),
12. neoznámí údaje pot ebné pro vodní bilanci ve stanoveném
termínu a stanoveným zp sobem (§ 22 odst. 2),
13. nezajišuje jako vlastník, aby nedocházelo ke zhoršování
odtokových pom
(§ 27),

nebo odnosu p dy erozní inností vody

14. provádí v zakázaném rozsahu innosti uvedené v ustanovení
§ 28 odst. 2 bez povolení výjimky Ministerstvem životního
prost edí v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (28
odst. 2 a 3),
15. neoznámí zjišt ný výskyt podzemní vody v neobvyklém
množství na svém pozemku nebo zjišt ný výskyt podzemních
vod s napjatou hladinou na svém pozemku (§ 29 odst. 3),
16. vypustí ryby nebo jiné vodní živo ichy nep vodních,
geneticky

nevhodných

nebo

neprov ených populací

p irozených druh do vodního toku nebo vodní nádrže bez
souhlasu vodoprávního ú adu (§ 35 odst. 4),
17. neu iní p i zacházení se závadnými látkami p im ená
opat ení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod
nebo neohrozily jejich prost edí (§ 39 odst. 1),
18. neu iní p im ená opat ení p i zacházení se závadnými
látkami, aby nevnikly do kanalizace, která netvo í sou ást
technologického vybavení výrobního za ízení (§ 39 odst. 4),
19. nezpracuje havarijní plán pro p ípad havárie [§ 39 odst.
2 písm. a)],
20. nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opat eních p i
zacházení se závadnými látkami [§ 39 odst. 2 písm. b)],
21. neumístí za ízení, v n mž se používají, zachycují,
skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky
zp sobem podle § 39 odst. 4 písm. a),
22. nekontroluje nebo neopraví sklady, skládky, t snost
potrubí, nádrží ur ených pro skladování závadných látek
a prost edk

pro jejich dopravu ve lh tách stanovených

v ustanovení § 39 odst. 4 písm. c),
23. nevybuduje nebo neprovozuje kontrolní systém pro zjiš ování
úniku závadných látek [§ 39 odst. 4 písm. d)],
24. nezajistí nov budovanou stavbu proti úniku závadných látek
p i hašení požáru [§ 39 odst. 4 písm. e)],
25. nevede záznamy o typech zvláš nebezpe ných látek, které
zpracovává nebo s nimiž nakládá, nebo záznamy o jejich
množství, o obsahu jejich ú inných složek nebo o jejich
vlastnostech (§ 39 odst. 6),
26. neposkytne na vyžádání informace vodoprávnímu ú adu nebo
Hasi skému záchrannému sboru

eské republiky, které je

povinna zaznamenávat (§ 39 odst. 6),
27. myje motorové vozidlo nebo provozní mechanismus ve vodním
toku nebo na míst , kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod (§ 39 odst. 9),
28. neu iní bezprost ední opat ení k odstran ní p

in nebo

následk havárie, kterou zp sobila (§ 41 odst. 1),
29. ne ídí se p i odstra ování havárie, kterou zp sobila,
schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního
ú adu, pop ípad

eské inspekce životního prost edí (§ 41

odst. 1),
30. neohlásí neprodlen havárii, kterou zjistila nebo zp sobila
(§ 41 odst. 2),
31. nevyhoví výzv p i provád ní opat ení k odstran ní p

in

nebo následk havárie jí zp sobené (§ 41 odst. 5),
32. neposkytne vyžádané údaje o havárii, jejíhožzneškod ování
se zú astnila (§ 41 odst. 6),
33. neuvede pozemek nebo stavbu, kterou bylo nutno použít p i
odstra ování závadného stavu, do p edchozího stavu, pokud
se s jejím vlastníkem nedohodla jinak (§ 42 odst. 7),
34. zasáhne do koryta vodního toku neoprávn

tím, že zm ní

sm r nebo podélný sklon nebo p

ný profil koryta vodního

toku nebo poškodí b eh koryta vodního toku nebo z n j t ží
ní materiál nebo uloží do koryta vodního toku p edm ty,
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku
povrchové vody, zdraví nebo bezpe nosti, pop ípad uloží
takové p edm ty na místech, z nichž by mohly být splaveny
do povrchových vod (§ 46 odst. 1),
35. nesplní povinnost správce vodního toku nebo jeho úseku,
jehožje správcem nebo vykonává jeho správu (§ 47),
36. nesplní povinnost vlastníka pozemku, na n mžse nachází
koryto vodního toku (§ 50),
37. nesplní povinnost vlastníka pozemku sousedícího s korytem
vodního toku (§ 51 odst. 1),
38. neodstraní p edm ty zachycené i ulp lé na stavb nebo
za ízení v koryt vodního toku, jejichž je vlastníkem
(§ 52 odst. 1),
39. nedbá o statickou bezpe nost nebo celkovou údržbu stavby
nebo za ízení v koryt vodního toku, které nejsou vodními
díly, jejichžje vlastníkem (§ 52 odst. 2),
40. neprovede nápravu narušení plynulého odtoku povrchových
vod, k n muž došlo následkem zanedbání pé e o statickou
bezpe nost nebo celkovou údržbu stavby nebo za ízení, které
nejsou vodními díly, jejichžje vlastníkem (§ 52 odst. 2),
41. užívá pozemek, jehožje vlastníkem, tak, že tím negativn
ovlivní funkci stavby k vodohospodá ským melioracím pozemk
nebo její ásti [§ 56 odst. 4 písm. a)],
42. neohlásí vlastníkovi stavby k vodohospodá ským melioracím
pozemk nebo vodoprávnímu ú adu zjevné závady její funkce
zjišt né na pozemku, jehožje vlastníkem [§ 56 odst. 4
písm. b)],
43. nestrpí stavbu k vodohospodá ským melioracím pozemk nebo
její ást na pozemku, jehož je vlastníkem [§ 56 odst. 4
písm. a)],
44. nestrpí užití pozemku, jehožje vlastníkem, k údržb stavby
k vodohospodá ským melioracím pozemk [§ 56 odst. 4 písm.
d)],
45. poškodí cizí vodní dílo nebo jeho funkci (§ 58 odst. 1),
46. vysází na ochranných hrázích d eviny (§ 58 odst. 2),
47. p ejíždí vozidly ochrannou hráz (§ 58 odst. 2),
48. poškodí vodo et, vodom r, cejch, vodní zna ku, zna ku
velkých vod nebo jiné za ízení sloužící k pozorování stavu
povrchových nebo podzemních vod [§ 58 odst. 2 písm. b)],
49. nedodrží schválený manipula ní, p ípadn provozní ád
vodního díla [§ 59 odst. 1 písm. a)],
50. nep edloží vodoprávnímu ú adu ke schválení návrh úpravy
schváleného manipula ního ádu vodního díla, jehož je
vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. a)],
51. neudržuje vodní dílo, jehožje vlastníkem, ve stavu, aby
nemohlo dojít k ohrožení [§ 59 odst. 1 písm. b)],
52. neprovádí

u

vodního

díla

podléhajícího

technickobezpe nostnímu dohledu, jehož je vlastníkem nebo
stavebníkem, technickobezpe nostní dohled [§ 59 odst. 1
písm. c)],
53. ne ídí se pokyny správce p íslušného vodního toku p i
manipulaci na vodním díle, jehož je vlastníkem [§ 59 odst.
1 písm. e)],
54. neodstraní p edm ty a hmoty ulp lé na vodním díle, jehožje
vlastníkem, nebo je odstraní nedovoleným zp sobem [§ 59

odst. 1 písm. f)],
55. neosadí na vodním díle, jehožje vlastníkem, plavební znaky
[§ 59 odst. 1 písm. h)],
56. neudržuje jako vlastník vodního díla, sloužícího ke
vzdouvání povrchové vody ve vodním toku, v ádném stavu dno
a b ehy vodního toku, zejména neodstra uje nánosy
a p ekážky ve vodním toku [§ 59 odst. 1 písm. i)],
57. nevytvo í podmínky pro migraci vodních živo ich p es vodní
dílo, jehožje vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. i)],
58. neodstraní náletové d eviny z hráze sloužící ochran p ed
povodn mi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod, jejímž
je vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. j)],
59. neumožní vstup na pozemek sousedící s vodním dílem (§ 60
odst. 1),
60. neur í fyzickou osobu odpov dnou za technickobezpe nostní
dohled na vodním díle, jehož je vlastníkem nebo
stavebníkem, pop ípad neoznámí nebo neohlásí stanovené
údaje [§ 62 odst. 4 písm. a)],
61. nep izve k prohlídce

vodního díla, podléhajícího

technickobezpe nostnímu dohledu, jehož je vlastníkem nebo
stavebníkem, vodoprávní ú ad ve stanovené lh

[§ 62 odst.

4 písm. b)],
62. nepodá zprávu o výsledku technickobezpe nostního dohledu na
vodním díle podléhajícím technickobezpe nostnímu dohledu,
jehož je vlastníkem nebo stavebníkem, ve stanovené lh
[§ 62 odst. 4 písm. c)],
63. znemožní vstup, pop ípad vjezd na pozemek, pop ípad
stavbu, jejichž je vlastníkem, osobám, které ídí,
koordinují nebo provád jí zabezpe ovací a záchranné práce
p i ochran p ed povodn mi (§ 63 odst. 3),
64. neposkytne na p íkaz povod ových orgán osobní nebo v cnou
pomoc k ochran p ed povodn mi (§ 63 odst. 3),
65. ne ídí se p íkazem povod ového orgánu p i povodni (§ 63
odst. 3),
66. t ží nerosty nebo zeminu zp sobem zhoršujícím odtok
povrchových vod, pop ípad

provádí terénní úpravy

zhoršující odtok povrchových vod ve vymezené aktivní zón
záplavového území [§ 67 odst. 2 písm. a)],
67. skladuje odplavitelný materiál, látky nebo p edm ty ve
vymezené aktivní zón

záplavového území zp sobem

ohrožujícím plynulý odtok povrchových vod [§ 67 odst. 2
písm. b)],
68. z ídí oplocení, živý plot nebo podobnou p ekážku v aktivní
zón záplavového území [§ 67 odst. 2 písm. c)],
69. z ídí tábor, kemp nebo jiné do asné ubytovací za ízení
v aktivní zón záplavového území [§ 67 odst. 2 písm. d)],
70. nezpracuje povod ový plán pro pozemek nebo stavbu, jejichž
je vlastníkem, které se nacházejí v záplavovém území nebo
mohou zhoršit pr

h povodn (§ 71 odst. 4 a 5),

71. neaktualizuje povod ový plán územního celku (§ 71 odst. 6),
72. nep edloží v cnou a grafickou ást povod ového plánu
územního celku nad ízenému povod ovému orgánu k potvrzení
souladu s povod ovým plánem vyšší úrovn (§ 71 odst. 7),
73. nep edloží povod ový plán pozemku nebo stavby, jejichžje
vlastníkem, které se nacházejí v záplavovém území nebo
mohou zhoršit pr

h povodn , povod ovému orgánu obce,

v jejímž územním obvodu se pozemek nebo stavba nachází
(§ 71 odst. 7),

74. neoznámí nebezpe í zvláštní povodn

nebo nevaruje

bezprost edn ohrožené fyzické nebo právnické osoby (§ 73
odst. 3),
75. nezabezpe í p ednostn

komunikaci zpráv a hlášení

p edpov dní a hlásné povod ové služby (§ 73 odst. 4),
76. neprovede povod ové zabezpe ovací práce na vodním toku,
jehožje správcem, nebo na objektu, jehožje vlastníkem,
podle povod ového plánu (§ 75 odst. 3),
77. neprojedná provedení zabezpe ovacích prací na vodním díle
za azeném do I. nebo II. kategorie z hlediska
technickobezpe nostního dohledu, jehož je vlastníkem nebo
stavebníkem,

s

osobou

pov enou

provád ním

technicko-bezpe nostního dohledu, pokud nehrozilo nebezpe í
z prodlení (§ 75 odst. 3),
78. neplní povinnosti správce povodí nebo správce vodního toku
(§ 82 a 83),
79. neplní povinnosti vlastníka vodního díla (§ 84),
80. nezajistí, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a pr

h

povodn (§ 85),
81. nedbá o umíst ní nebo užívání movitého majetku, jehož je
vlastníkem, zp sobem, který nebude bránit odtoku velkých
vod, pop ípad neznemožní odplavení tohoto majetku (§ 85
odst. 3),
82. nep edloží poplatkové hlášení (§ 88 odst. 5 a § 93 odst.
1) nebo poplatkové p iznání (§ 88 odst. 10 a § 94 odst. 1),
83. nesleduje koncentraci zne išt ní ve vypoušt ných odpadních
vodách nebo nem í objem vypoušt ných odpadních vod (§ 91
odst. 1),
84. nevede provozní evidenci o sledování a m ení koncentrace
zne išt ní ve vypoušt ných odpadních vodách nebo jejich
objemu nebo neuchovává podklady k jejímu vedení po
stanovenou dobu (§ 91 odst. 1), nebo
85. neumožní pov eným osobám kontrolních laborato í a m ících
skupin a osobám provád jícím innost v souladu s § 126b
vstup do kontrolovaných objekt

nebo jim neposkytne

podklady nezbytné pro provedení kontroly nebo nezajistí
podmínky k odb ru vzork ze všech výpustí kontrolovaného
zdroje zne išt ní (§ 92 odst. 3).
(2) Fyzické osob podnikající lze uložit pokutu, jen pokud se
dopustila uvedeného jednání p i své podnikatelské innosti.
(3) Obci, která nesplní povinnost stanovenou v l. II bod
6 zákona . 20/2004 Sb., m že eská inspekce životního prost edí
uložit pokutu do výše 1 000 000 K .
§ 117
Pokuty za nedovolené odb ry vod
(1) Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod se stanoví
ve výši vypo tené násobkem sazby 10 K za 1 m3 nedovolen
odebraných povrchových vod celkovým množstvím t chto povrchových
vod.
(2) Pokuta za nedovolené odebrání podzemních vod se stanoví
ve výši vypo tené násobkem sazby 50 K za 1 m3 nedovolen
odebraných podzemních vod celkovým množstvím t chto vod.

(3) Nelze-li stanovit neoprávn

odebrané množství vody p i

stanovení výše pokuty, stanoví orgán ukládající pokutu množství
odebrané vody podle skute ností dovolujících stanovit odebrané
množství vody nep ímo.
(4) Nedosahuje-li výše pokuty vypo tená, pop ípad stanovená
podle p edchozích odstavc

ástky 5 000 K , stanoví se pokuta ve

výši 5 000 K .
(5) Pokutu lze stanovit nejvýše za období 3 let
edcházejících ke dni, kdy byl nedovolený odb r vody zjišt n.
(6) Pokuta m že init nejvýše 10 000 000 K .
§ 118
Pokuty za nedovolené vypoušt ní odpadních nebo d lních vod
(1) Pokuta za nedovolené vypoušt ní odpadních nebo d lních
vod se stanoví ve výši od 10 000 K do 10 000 000 K .
(2) P i stanovení výše pokuty p ihlédne orgán ukládající
pokutu zejména k mí e p ekro ení podmínek povolení k vypoušt ní
chto vod, k mí e ovlivn ní jakosti povrchových nebo podzemních
vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dot eného území
(chrán ná území) a k p

in nedovoleného vypoušt ní vod.

§ 119
Pokuty za nedovolené nakládání se závadnými látkami
(1) Pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami se
stanoví ve výši od 5 000 K do 5 000 000 K .
(2) P i stanovení výše pokuty p ihlédne orgán ukládající
pokutu zejména k okolnostem, za nichžk nedovolenému nakládání
došlo, k tomu, jak se právní subjekt p

inil o odstran ní nebo

zmírn ní škodlivých následk , k množství a charakteru uniklé
látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k množství
a charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo
podzemních vod, ke škodlivým následk m a možnostem jejich
odstran ní a k vlivu závadné látky na jakost t chto vod a ke
stupni ochrany dot eného území (chrán ná území).
§ 120
Pokuty za porušení povinností týkajících se vodních d l
Za porušení povinností stanovených stavebními p edpisy
ukládají orgány uvedené v § 116 pokuty podle stavebního zákona.4)
-----------------------------------------------------------------4) Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 121
Pokuty za porušování povinností týkajících

se užívání povrchových vod k plavb
(1) Státní plavební správa m že uložit pokutu aždo výše
100 000 K provozovateli plavidla, který
a) provozuje plavidlo se spalovacím motorem na povrchových vodách,
na kterých je plavba plavidel se spalovacím motorem zakázána
(§ 7 odst. 5),
b) provozuje plavidlo v rozporu se stanoveným rozsahem
a podmínkami užívání povrchových vod k plavb (§ 7 odst. 5).
(2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se Státní
plavební správa o porušení uvedených povinností dov

la,

nejpozd ji však do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo.
(3) P i stanovení výše pokuty se p ihlíží k závažnosti
významu a dob trvání protiprávního jednání a k rozsahu zp sobené
škody.
(4) Pokuta je splatná do 15 dn ode dne, kdy rozhodnutí
o jejím uložení nabylo právní moci. Uložené pokuty Státní plavební
správa rovn žvybere. Pokuty jsou p íjmem státního rozpo tu.
§ 122
Pokuty za porušení jiných povinností
(1) Za protiprávní jednání
a) podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 7, 11, 12, 15, 27, 42, 43,
44, 47, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 nebo 75 se uloží pokuta ve
výši od 1 000 K do 50 000 K ,
b) podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 10, 19, 20, 25, 26, 30, 32,
33, 36, 37, 38, 41, 46, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 70, 71, 72,
73, 77, 81, 84 nebo 85 se uloží pokuta ve výši od 5 000 K do
200 000 K ,
c) podle § 116 odst. 1 písm. d) bod

6, 8, 18, 22, 23, 24, 34,

35, 39, 49, 52, 78, 79, 80, 82 nebo 83 se uloží pokuta ve výši
od 10 000 K do 500 000 K ,
d) podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14,
16, 17, 21, 28, 29, 31, 39, 40, 45, 48, 51, 56, 66, 67, 68,
69, 74 nebo 76 se uloží pokuta ve výši od 20 000 K do
1 000 000 K .
(2) P i ukládání pokuty se p ihlíží zejména k tomu, jaké
následky porušení povinností zp sobilo, pop ípad mohlo zp sobit,
k okolnostem, za nichž k n mu došlo, a jak se právní subjekt
inil o odstran ní nebo zmírn ní škodlivých následk .
(3) Za porušení jiných povinností se nepovažuje porušení
platebních termín podle hlavy X tohoto zákona.
§ 123
Pokuty za opakované porušení povinností
(1) Poruší-li podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba
do 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv
povinnost, za nižse ukládá pokuta podle tohoto zákona, použije se
pro stanovení výše další pokuty dvojnásobná sazba. Je-li pro

ur ení výše ukládané pokuty stanovena nejnižší hranice, zvyšuje se
tato hranice na dvojnásobek.
(2) Pokuta i v p ípad zvýšení podle odstavce 1 m že init
nejvýše 20 000 000 K .
§ 124
Ukládání pokut
(1) ízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozd ji do 1 roku
ode dne, kdy se obecní ú ad obce s rozší enou p sobností nebo
eská inspekce životního prost edí dozv

ly o skute nostech podle

§ 116; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k nim
došlo.
(2)

ízení o uložení pokuty zahájí jen jeden z orgán

uvedených v § 116, a to ten, který jako první zjistil porušení
povinností. O zahájení

ízení se uvedené orgány vzájemn

informují. Pokud porušení povinností zjistil obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností a

eská inspekce životního prost edí ve

stejný den, rozhodne o uložení pokuty obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností. V takovém p ípad

eská inspekce

životního prost edí ízení zastaví. K p ezkoumání rozhodnutí eské
inspekce životního prost edí o uložení pokuty v odvolacím ízení
je p íslušné Ministerstvo životního prost edí.
(3) Pokuta je splatná do 15 dn ode dne, kdy rozhodnutí
o jejím uložení nabylo právní moci.
(4) Z pokut uložených eskou inspekcí životního prost edí
ipadá 50 % do rozpo tu obce, v jejímžkatastru došlo k porušení
edpis , a 50 % je p íjmem Státního fondu životního prost edí
eské republiky. Pokuty ukládané obecními ú ady obcí s rozší enou
sobností jsou p íjmem obce s rozší enou p sobností.
§ 125
Upušt ní od pokuty
(1) eská inspekce životního prost edí nebo obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností mohou na návrh rozhodnout o zastavení
ízení zahájeného podle § 124 v p ípad , že
a) se povinná osoba dobrovoln p

inila o odstran ní následk , a

b) povinná osoba p ijala opat ení zamezující dalšímu zne iš ování
nebo ohrožování povrchových nebo podzemních vod, a
c) uložení pokuty by vzhledem k opat ením u in ným povinným
subjektem vedlo k nep im ené tvrdosti.
(2) Z d vodu provád ní opat ení podle odstavce 1 písm.
a) a b) m že orgán, který vede ízení o uložení pokuty na žádost
povinného subjektu toto ízení p erušit.
HLAVA XIII
SPOLE NÁ A P ECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 126

Spole ná ustanovení
(1) Pokud se v tomto zákon užívá pojem "vlastník" nebo
"nabyvatel", rozumí se jím i ten, komu sv

í právo hospoda ení.

Pokud vlastník p enesl práva nebo povinnosti, jichžse p íslušné
ustanovení týká, na uživatele, hledí se na n j jako na vlastníka.
(2) Správci vodních tok , jsou-li státními organizacemi, jsou
povinni na výzvu p evzít od p íslušných organiza ních složek státu
vodní díla na vodních tocích a pozemky tvo ící koryta vodních tok
v úsecích, které spravují, od t chto organiza ních složek státu,
jestliže hospoda í s uvedeným majetkem podle zvláštního zákona
proto, že p i jeho nabytí státem nebylo patrno, které organiza ní
složce nebo státní organizaci s ním p ísluší hospoda it, anebo se
o n m zjistilo, že je majetkem státu, ale žádná organiza ní složka
státu ani státní organizace s ním nehospoda í.45) V pochybnostech
o tom, který správce má p evzít vodní dílo nebo pozemek státu,
ur í takového správce Ministerstvo zem

lství; toto ur ení nemá

povahu rozhodnutí ve správním ízení.
(3) Podrobné odvod ovací za ízení ve vlastnictví státu
umíst né na cizím pozemku se stává v etn p íslušné technické
dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka
pozemku dot eného touto stavbou a podrobné odvod ovací za ízení
vybudované státem na pozemku, který je ve vlastnictví státu,
echází v p ípad p evodu tohoto pozemku do vlastnictví nového
nabyvatele bezúplatn spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24
síc od ú innosti tohoto zákona p íslušnému vodoprávnímu ú adu,
že s p echodem nesouhlasí. K p echodu t chto vlastnických práv
dochází dnem následujícím po uplynutí lh ty k uplatn ní nesouhlasu
s p echodem.
(4) P sobnost vodoprávních ú ad výslovn neuvedenou je t eba
posuzovat podle oblastí, v nichžjim výkon státní správy p ísluší.
(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17
odst. 1, § 36, 37, § 39 odst. 2 písm. a) a vyjád ení podle § 18
odst. 1 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydávání
nahrazeno postupem v ízení o vydání integrovaného povolení podle
zákona o integrované prevenci a omezování zne išt ní,
o integrovaném registru zne iš ování a o zm

n kterých zákon

(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona
tím nejsou dot ena.
(6) Vodoprávní ú ady se ú astní územního plánování jako
dot ené orgány státní správy a vydávají stanoviska k územn
plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního
edpisu.4) Tím není dot eno ustanovení § 126 zvláštního právního
edpisu.4) Ministerstvo zem

lství a Ministerstvo životního

prost edí vydávají stanoviska k územn plánovací dokumentaci
po izované kraji. Do p sobnosti krajských ú ad pat í vydávat
stanoviska k územn

plánovací dokumentaci po izované obcemi

s rozší enou p sobností.
-----------------------------------------------------------------4) Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
45) § 10 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.

§ 126a
P sobnosti stanovené krajskému ú adu, obecnímu ú adu obce
s rozší enou p sobností nebo obecnímu ú adu jsou výkonem p enesené
sobnosti.
§ 126b
(1) Rozbory ke zjišt ní koncentrace zne išujících látek
v odpadních vodách a rozbory pro ú ely kontroly správnosti
sledování zne išt ní odpadních vod (§ 92 odst. 1) a kontrolu
správnosti sledování a m ení objemu vypoušt ných odpadních vod
(§ 92 odst. 2) mohou na území eské republiky do asn 45a) provád t
rovn ž osoby usazené v jiných lenských státech Evropské unie,
pokud prokáží, že
a) jsou státními p íslušníky lenských stát Evropské unie,
b) jsou oprávn ny k provozování inností uvedených v § 92 odst.
1 a 2 podle právních p edpis jiných lenských stát Evropské
unie.
(2) Doklady o spln ní podmínek podle odstavce 1 písm. a) a b)
jsou tyto osoby povinny p edložit Ministerstvu životního prost edí
ed zahájením inností uvedených v § 92 odst. 1 a 2.
-----------------------------------------------------------------45a) l. 49 a 50 Smlouvy o založení Evropského spole enství.
§ 127
P echodná ustanovení
(1) Práva a povinnosti založené dosavadními právními p edpisy
stávají zachovány, nestanoví-li tento zákon jinak.

ízení

zahájená a neskon ená do dne nabytí ú innosti tohoto zákona se
dokon í podle dosavadních p edpis .
(2) P i ukládání zvýšené pokuty se pokuty uložené podle
dosavadních právních p edpis posuzují jako pokuty uložené podle
tohoto zákona.
(3) Za azení vodních d l do kategorií pro ú ely
technickobezpe nostního dohledu (§ 61) podle dosavadních právních
edpis z stává v platnosti.
(4) Pov ení ud lené k výkonu technickobezpe nostního dohledu
podle dosavadních právních p edpis se pokládá za pov ení ud lené
k výkonu technickobezpe nostního dohledu ud lené podle tohoto
zákona, pokud nedošlo na stran

pov ené osoby ke zm

edpoklad k výkonu technickobezpe nostního dohledu, za nichž
bylo pov ení ud leno.
(5) Vlastnická práva k pozemk m, které tvo í koryta vodních
tok , které nejsou dosud vedeny v katastru nemovitostí jako
parcely s druhem pozemku vodní plocha a které se staly podle
zákona . 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , státním vlastnictvím, p echázejí na vlastníky
pozemk evidovaných v katastru nemovitostí, na nichžtato koryta
leží, pokud neoznámí do 6 m síc

od ú innosti tohoto zákona

íslušnému vodoprávnímu ú adu, že s p echodem nesouhlasí.
K p echodu t chto vlastnických práv dochází dnem následujícím po
uplynutí lh ty k uplatn ní nesouhlasu s p echodem.
(6) Pokud obce v dob nabytí ú innosti tohoto zákona
vypoušt jí odpadní vody do vod povrchových v rozporu
s ustanoveními tohoto zákona, m že jim na jejich žádost podanou do
3 m síc

ode dne ú innosti tohoto zákona vodoprávní ú ad vydat

nové povolení k vypoušt ní odpadních vod, a to nejvýše do úrovn
zne išt ní ve vypoušt ných odpadních vodách v období posledních
12 m síc p ed nabytím ú innosti tohoto zákona. Toto nové povolení
nahrazuje ke dni ú innosti tohoto zákona dosavadní platné
povolení. Vodoprávní ú ad v novém povolení stanoví p im enou
lh tu, ve které bude dosaženo ukazatel a p ípustných hodnot
zne išt ní odpadních vod, které budou v souladu s tímto zákonem
a p edpisy podle n j vydanými, a podmínky k postupnému dosažení
požadované úrovn vypoušt ného zne išt ní; p i stanovení lh ty
bere vodoprávní ú ad v úvahu oprávn né požadavky ochrany vod
a možnosti technického ešení. Po dobu této lh ty upustí
vodoprávní ú ad nebo

eská inspekce životního prost edí od

ukládání pokut podle § 116 odst. 1 písm. b) za p edpokladu, že
jsou pln ny podmínky k dosažení požadované úrovn vypoušt ného
zne išt ní. P im enou lh tu, ve které bude dosaženo ukazatel
a p ípustných hodnot zne išt ní odpadních vod, které budou
v souladu s tímto zákonem a p edpisy podle n j vydanými,
a podmínky k postupnému dosažení požadované úrovn vypoušt ného
zne išt ní nesmí vodoprávní ú ad stanovit u zdroj zne išt ní nad
2 000 ekvivalentních obyvatel delší neždo 31. prosince 2010.
(7) Odb ry podzemních, pop ípad povrchových vod, které jsou
vodami d lními, se považují ode dne ú innosti tohoto zákona za
povolené; toto povolení platí do 31. prosince 2004, pokud nebude
jejich další odb r povolen podle § 8. Ve shora uvedené dob se na
tyto odb ry nevztahuje ustanovení o poplatcích podle hlavy
X tohoto zákona.
(8) Podklady pot ebné k zajišt ní správy poplatk

za

vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových podle tohoto zákona
edá orgán m kraj

v p enesené p sobnosti

eská inspekce

životního prost edí nejpozd ji do 30 dn ode dne jejich z ízení.
(9) Vodohospodá ská evidence podle dosavadních právních
edpis se stává sou ástí evidence rozhodnutí vodoprávních ú ad
podle § 19.
(10) Vypoušt ní vod do ve ejných kanalizací, zásobování vodou
z ve ejných vodovod a vodné a sto né se ídí dosavadními právními
edpisy, v etn § 24, 30 a 46 zákona . 138/1973 Sb., o vodách
(vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a to aždo doby nové
právní úpravy vodovod a kanalizací.
(11) Poplatky vypo tené podle sazeb uvedených v ásti
B p ílohy . 2 k tomuto zákonu se za rok 2002 platí jen ve výši
80 %.
(12) Poplatky vypo tené podle sazeb uvedených v ásti
A p ílohy . 2 k tomuto zákonu se za rok 2002 platí pro ú el
zásobování pitnou vodou a pro ú ely ostatního užití dosud

nezpoplatn né podle zvláštního právního p edpisu46) Na ízení vlády
. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodá ství, ve zn ní
pozd jších p edpis . ve výši 35 % a za rok 2003 ve výši 70 %.
(13) Za vodní díla podle tohoto zákona se považují
vodohospodá ská díla povolená podle dosavadních právních p edpis .
Pokud se v jiných právních p edpisech užívá pojem "vodohospodá ské
dílo", rozumí se tím vodní dílo podle tohoto zákona.
(14) Práva a povinnosti založené podle dosavadních právních
edpis

na úseku poplatk za vypoušt ní odpadních vod do vod

povrchových a úplat za odb ry povrchových nebo podzemních vod
stávají v platnosti i po dni nabytí ú innosti tohoto zákona.
(15) Vodoprávní ú ady jsou povinny p i rozhodování, vydávání
vyjád ení a p i provád ní ostatních opat ení podle tohoto zákona
vycházet ze sm rného vodohospodá ského plánu v platném zn ní aždo
doby schválení nových plán

podle tohoto zákona v p íslušné

oblasti povodí.
(16) Zátopová území stanovená podle dosavadních právních
edpis se považují za záplavová území podle § 66.
(17) Správci drobných vodních tok

ur ení podle dosavadních

právních p edpis se považují za správce drobných vodních tok
podle tohoto zákona.
ÁST DRUHÁ
Zm na zákona o ochran ve ejného zdraví
§ 128
Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
kterých souvisejících zákon , se m ní takto:
1. V § 4 odstavec 3 v etn poznámky pod arou . 7) zní:
"(3) V minimálním rozsahu a etnosti, stanoveném provád cím
právním p edpisem, je osoba uvedená v § 3 odst. 2, s výjimkou
vlastníka a správce ve ejného vodovodu, povinna zajistit kontrolu
pitné vody v akreditované laborato i7) nebo u držitele autorizace
(§ 83a). Rozsah a etnost kontroly m že na žádost osoby upravit
rozhodnutím orgán ochrany ve ejného zdraví p íslušný podle místa
innosti.
-----------------------------------------------------------------7) Zákon . 22/1997 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .".
2. V § 80 odst. 1 se za písmeno l) vkládá árka a dopl uje se
písmeno m), které zní:
"m) ud luje a zrušuje pov ení k provád ní autorizace.".
3. Za § 83 se vkládají nové § 83a až83d, které v etn
poznámky pod arou . 47a) zn jí:
"§ 83a
(1) Autorizací se pro ú ely tohoto zákona rozumí postup
zahájený na žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo
právnické osoby, na jehožzáklad se vydává osv

ení o tom, že

osoba je zp sobilá ve vymezeném rozsahu provád t
a) odb r vzork a vyšet ení jakosti a zdravotní nezávadnosti pitné
vody (§ 3 odst. 1), vody v koupalištích a vody ve zdroji pro
bazén um lého koupališt nebo sauny (§ 6),
b) zjiš ování a m ení koncentrací a intenzit faktor vnit ního
prost edí staveb (§ 13 odst. 1),
c) odb r vzork a m ení mikrobiálního a parazitárního zne išt ní
venkovních hracích ploch (§ 13 odst. 2),
d) odb r vzork

a vyšet ení zdravotní nezávadnosti výrobk

p icházejících do p ímého styku s pitnou a surovou vodou,
s výjimkou stavebních výrobk

(§ 5), a p edm

b žného

užívání, s výjimkou hra ek (§ 25),
e) kontrolu desinfekce a sterilizace (§ 17),
f) odb r vzork

a vyšet ení zdravotní nezávadnosti pokrm [§ 24

odst. 1 písm. e)],
g) zjiš ování a m ení intenzit hluku, vibrací a neionizujícího
zá ení v komunálním a pracovním prost edí (§ 30 až35),
h) zjiš ování a m ení intenzit osv tlení a mikroklimatických
podmínek a koncentrací prachu a chemických škodlivin
v pracovním prost edí (§ 37 odst. 3),
i) biologické expozi ní testy a vyšet ení v oboru genetické
toxikologie, fyziologie a psychologie práce.
(2) Ministerstvo zdravotnictví m že pov it provád ním
autorizace právnickou osobu nebo organiza ní složku státu,
ízenou k pln ní úkol

v oboru p sobnosti Ministerstva

zdravotnictví (dále jen "autorizující osoba"). Toto pov ení je
nep evoditelné. Na vydání tohoto pov ení se nevztahuje správní
ád. P i autorizaci se postupuje podle podmínek, které stanoví pro
jednotlivé oblasti podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.
Pov ení autorizující osoby a zrušení tohoto pov ení, jakož
i podmínky autorizace zve ejní Ministerstvo zdravotnictví ve
stníku Ministerstva zdravotnictví.
§ 83b
(1) Autorizující osoba vydá právnické osob nebo fyzické
osob , která je podnikatelem, na její žádost osv
o autorizaci. Toto osv

ení

ení vydá, pokud žadatel spl uje podmínky

autorizace, kterými jsou
a) odborná úrove ve vztahu k navrhované oblasti autorizace,
b) vybavení k technickým a administrativním úkon m a p ístupnost
k za ízením pro speciální šet ení,
c) existence nezbytného po tu zam stnanc

s odborným výcvikem,

znalostmi a schopnostmi,
d) existence závazku zam stnanc k ml enlivosti o skute nostech,
o nichžse dovídají osoby provád jící autorizaci,
e) neexistence finan ních nebo jiných zájm , které by mohly
ovlivnit výsledky innosti osoby provád jící autorizaci,
f) bezúhonnost žadatele o autorizaci.
(2) Neexistence finan ních nebo jiných zájm podle odstavce
1 písm. e) se prokazuje estným prohlášením.
(3) Za bezúhonného se pro ú ely tohoto zákona nepovažuje ten,
kdo byl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehožskutková
podstata souvisí s p edm tem podnikání. Bezúhonnost podle odstavce
1 písm. f) prokazuje za právnickou osobu její statutární zástupce

a všichni lenové statutárního orgánu. Fyzická osoba prokazuje
bezúhonnost výpisem z Rejst íku trest , který nesmí být starší než
3 m síce.
(4) V žádosti o vydání osv

ení o autorizaci žadatel uvede

ozna ení obchodní firmy, jméno a p íjmení fyzické osoby nebo název
právnické osoby, místo podnikání, pop ípad místo trvalého pobytu,
jde-li o fyzickou osobu, sídlo právnické osoby, identifika ní
íslo a dále údaje prokazující spln ní podmínek podle odstavce 1.
Zahrani ní osoba47a) uvede bydlišt mimo území eské republiky,
místo pobytu v eské republice, pokud byl pobyt povolen, umíst ní
a ozna ení organiza ní složky na území

eské republiky, jméno

a p íjmení vedoucího organiza ní složky a adresu jeho pobytu na
území

eské republiky a dále údaj prokazující spln ní podmínek

podle odstavce 1.
(5) Ob ané lenských stát

Evropské unie prokazují oprávn ní

k výkonu autorizace podle § 83a odst. 1
a) pr kazem zp sobilosti vyžadovaným v lenském stát Evropské
unie pro p ístup k t mto innostem a vydaným tímto lenským
státem Evropské unie, nebo
b) dokladem prokazujícím kvalifikaci pro výkon t chto inností
získaným v lenském stát Evropské unie,
pokud poskytují záruky zejména v oblasti zdraví, bezpe nosti,
ochrany životního prost edí a ochrany spot ebitele v rozsahu
upraveném v § 83a odst. 1.
(6) V p ípad pochybností rozhoduje o spln ní požadavk podle
odstavce 5 na žádost ob ana lenského státu Evropské unie
Ministerstvo zdravotnictví. Žádost musí obsahovat dokumenty vydané
íslušnými orgány lenského státu Evropské unie, prokazující
skute nosti uvedené v odstavci 5.

ízení o posouzení žádosti musí

být ukon eno nejpozd ji do 4 m síc po p edložení všech dokument
vztahujících se k doty né osob .
§ 83c
(1) Osv

ení o autorizaci vymezuje p edm t, rozsah

a podmínky innosti a dobu, na kterou bylo vydáno. Pro vydání
osv

ení o autorizaci neplatí správní ád. Žadatel m že proti

sd lení o neud lení osv

ení o autorizaci podat do 3 dn ode dne

jeho doru ení námitky. O námitkách rozhoduje Ministerstvo
zdravotnictví. Proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
o námitkách se nelze odvolat. Náklady spojené s autorizací v etn
vydání osv

ení o autorizaci hradí žadatel. Cena se sjednává

podle zvláštního právního p edpisu.
(2) Autorizace je nep enosná na jinou osobu, ud luje se na
dobu nejvýše 5 let ode dne ud lení. Autorizace m že být
prodloužena vždy o dalších 5 let. Žádost o prodloužení platnosti
osv

ení o autorizaci, musí osoba, které bylo vydáno osv

ení

o autorizaci, (dále jen "držitel autorizace") podat autorizující
osob nejmén 6 m síc p ed skon ením platnosti osv

ení.

(3) Seznam držitel autorizace s uvedením obchodní firmy,
sídla, pop ípad místa podnikání a identifika ního ísla podle
§ 83b odst. 4, jakož i zm ny v t chto údajích uve ejní
Ministerstvo zdravotnictví ve V stníku Ministerstva zdravotnictví.

Tyto údaje sd lí Ministerstvu zdravotnictví autorizující osoba.
(4) Držitel autorizace je povinen dodržovat podmínky
autorizace a ú astnit se v termínu a rozsahu stanoveném
autorizující

osobou

mezilaboratorních

zkoušek. Doklady

o výsledcích mezilaboratorních zkoušek musí držitel autorizace
ukládat po dobu 5 let. Náklady spojené s mezilaboratorními
zkouškami hradí držitel autorizace.
(5) Autorizující osoba provádí kontrolu nad dodržováním
podmínek autorizace a výsledk mezilaboratorních zkoušek. Za tím
elem je oprávn na vstupovat do objekt držitele autorizace,
ov ovat spln ní podmínek autorizace a požadovat p edložení
dokumentace v etn výsledk mezilaboratorních zkoušek. Ke kontrole
si m že autorizující osoba p izvat odborníka pro p íslušnou
oblast. Zjistí-li autorizující osoba nedostatky, podle závažnosti
nedostatk pozastaví ú innost osv
osv

ení nebo je odejme. Odejmutím

ení autorizace zaniká. Proti odejmutí osv

autorizace podat do 3 dn

ení m že držitel

ode dne jeho doru ení námitky.

O námitkách rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Proti rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví o námitkách se nelze odvolat.
§ 83d
(1) Autorizace vedle d vodu podle § 83c odst. 5 dále zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla ud lena, pokud nedošlo na
základ žádosti držitele autorizace k jejímu prodloužení,
b) vzdáním se osv

ení o autorizaci; vzdání se osv

ení je

ú inné ode dne, kdy bylo doru eno autorizující osob ,
c) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením držitele autorizace za
mrtvého,
d) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem autorizace,
e) prohlášením konkursu na držitele autorizace, zamítnutím návrhu
na prohlášení konkursu na držitele autorizace pro nedostatek
majetku nebo vstupem držitele autorizace do likvidace.
(2) Autorizující osoba v p ípadech podle odstavce 1 písm. a)
a podle § 83c odst. 5, držitel autorizace, pop ípad jeho d dic,
právní nástupce právnické osoby, pop ípad její likvidátor,
v p ípadech podle odstavce 1 písm. b) až e) jsou povinni
informovat Ministerstvo zdravotnictví pro ú ely podle § 83c odst.
3 o datu zániku autorizace.
-----------------------------------------------------------------47a) § 21 odst. 2 obchodního zákoníku.".
4. V § 92 odst. 3 se na konec textu dopl uje v ta, která zní:
"Pokutu aždo výše 1 000 000 K m že tento orgán ochrany ve ejného
zdraví uložit osob , která neoprávn

vystupovala jako

autorizující osoba nebo držitel autorizace.".
5. Za § 100 se vkládá nový § 100a, který zní:
"§ 100a
Pokud z tohoto zákona nebo zvláštního právního p edpisu
upravujícího p sobnost orgánu ochrany ve ejného zdraví vyplývá pro
zahrani ní osobu povinnost p edložit doklady potvrzující ur ité
skute nosti, rozumí se tím p edložení doklad

v etn jejich

ov eného eského p ekladu, pokud ze zvláštního právního p edpisu
nevyplývá n co jiného. Pravost podpis a otisku razítka na
originálech p edkládaných doklad musí být ov ena.".
ÁST T ETÍ
Zm na p estupkového zákona
§ 129
Zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní zákona .
337/1992 Sb., zákona . 344/1992 Sb., zákona . 359/1992 Sb.,
zákona . 67/1993 Sb., zákona . 290/1993 Sb., zákona . 134/1994
Sb., zákona . 82/1995 Sb., zákona . 237/1995 Sb., zákona .
279/1995 Sb., zákona . 289/1995 Sb., zákona . 112/1998 Sb.,
zákona . 168/1999 Sb., zákona . 360/1999 Sb., zákona . 29/2000
Sb., zákona . 121/2000 Sb., zákona . 132/2000 Sb., zákona .
151/2000 Sb., zákona . 258/2000 Sb., zákona . 361/2000 Sb.,
zákona . 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu . 52/2001 Sb.
a zákona . 164/2001 Sb., se m ní takto:
§ 34 v etn nadpisu a poznámky pod arou . 3i) zní:
"§ 34
P estupky na úseku vodního hospodá ství
(1) P estupku se dopustí ten, kdo
a) odebere povrchovou nebo podzemní vodu bez pot ebného povolení
vodoprávního ú adu nebo v rozporu s ním,
b) vypustí odpadní nebo d lní vody do vod povrchových nebo
podzemních, pop ípad do kanalizace, v rozporu s vodním
zákonem,3i)
c) zne istí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její jakost
nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami, pop ípad zp sobí vniknutí t chto látek do kanalizace
v rozporu s vodním zákonem,3i)
d) poruší povinnosti týkající se vodních d l založené stavebními
p edpisy, nebo
e) poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem3i) nebo
povinnosti na základ n ho uložené.
(2) Za p estupky podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e)
lze uložit pokutu do výše 50 000 K , za p estupek podle odstavce
1 písm. d) lze uložit pokutu do výše 100 000 K .
(3) Pokuty ukládá

eská inspekce životního prost edí nebo

okresní ú ad. Ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona p itom platí
obdobn .
-----------------------------------------------------------------3i) Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
(vodní zákon).".
ÁST TVRTÁ
Zm na zákona o státním fondu životního
prost edí eské republiky
§ 130

n kterých zákon

Zákon . 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prost edí
eské republiky, ve zn ní zákona . 334/1992 Sb., se m ní takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno a) v etn poznámky pod arou . 2)
zní:
"a) poplatky za vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových,2)
-----------------------------------------------------------------2) § 89 až99 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm

n kterých

zákon (vodní zákon).".
2. V § 2 odst. 1 písmeno e) v etn poznámky pod arou . 6)
zní:
"e) poplatky za skute ný odb r podzemních vod6) ve výši 50 %
jejich celkového objemu,
-----------------------------------------------------------------6) § 88 zákona . 254/2001 Sb.".
ÁST PÁTÁ
Zm na zákona o vnitrozemské plavb
§ 131
Zákon . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní zákona
. 358/1999 Sb., se m ní takto:
§ 49 a 50 se zrušují.
ÁST ŠESTÁ
Zm na zákona o zm

trestního zákona, zákona o myslivosti,

zákona o rybá ství, zákona o státní správ ve vodním
hospodá ství, zákona o ochran p írody a krajiny
a lesního zákona
§ 132
Zákon . 238/1999 Sb., kterým se m ní zákon . 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 23/1962 Sb.,
o myslivosti, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 102/1963 Sb.,
o rybá ství, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 130/1974 Sb.,
o státní správ ve vodním hospodá ství, ve zn ní pozd jších
edpis , zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve
zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 289/1995 Sb., o lesích
a o zm

a dopln ní n kterých zákon

(lesní zákon), se m ní

takto:
lánek IV se zrušuje.
ÁST SEDMÁ
Zm na zákona o zm

zákona o státní správ

ve vodním hospodá ství a kompeten ního zákona
§ 133
Zákon . 23/1992 Sb., kterým se m ní a dopl uje zákon .
130/1974 Sb., o státní správ ve vodním hospodá ství, ve zn ní
zákona . 49/1982 Sb. a zákona . 425/1990 Sb., a zákon . 2/1969
Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní
správy

eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , se m ní

takto:
lánky I a II se zrušují.
ÁST OSMÁ
Zm na stavebního zákona
§ 134
Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní zákona . 103/1990 Sb., zákona .
425/1990 Sb., zákona . 262/1992 Sb., zákona . 43/1994 Sb.,
zákona . 19/1997 Sb., zákona . 83/1998 Sb., nálezu Ústavního
soudu uve ejn ného pod . 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu
uve ejn ného pod . 96/2000 Sb., zákona . 132/2000 Sb., zákona .
151/2000 Sb., zákona . 239/2000 Sb. a zákona . 59/2001 Sb., se
ní takto:
V § 143 odst. 4 písmeno b) zní:
"b) Ministerstvo zem

lství právní p edpisy, kterými stanoví

technické požadavky pro vodní díla,".
ÁST DEVÁTÁ
Zm na zákona o p sobnosti orgán

eské republiky

ve v cech p evod vlastnictví státu k n kterým
v cem na jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 135
Zákon . 500/1990 Sb., o p sobnosti orgán
cech p evod

eské republiky ve

vlastnictví státu k n kterým v cem na jiné

právnické nebo fyzické osoby, ve zn ní zákona . 438/1991 Sb.,
zákona . 282/1992 Sb., zákona . 473/1992 Sb., zákona .
170/1993 Sb., zákona . 155/1994 Sb., zákona . 191/1994 Sb.,
zákona . 218/1994 Sb., zákona . 161/1997 Sb., zákona .
164/1998 Sb., zákona . 269/1998 Sb., zákona . 21/2000 Sb.
a zákona . 246/2000 Sb., se m ní takto:
V § 15 odst. 2 se te ka na konci písmene t) nahrazuje árkou
a dopl uje se písmeno u), které zní:
"u) k p evodu finan ních prost edk

ve výši 2,5 mld. K na

zvláštní ú et státních finan ních aktiv k navýšení dosud
vy len ných finan ních prost edk na krytí nezbytných výdaj
obnovy koryt vodních tok

a vodohospodá ských d l ve

vlastnictví státu poškozených v d sledku povod ových katastrof
v letech 1997, 1998 a 2000, a na áste né financování programu
protipovod ových

opat ení

na

vodních

a vodohospodá ských za ízeních.".
ÁST DESÁTÁ
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
§ 136
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

tocích

1. Zákon . 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zn ní zákona
. 425/1990 Sb., zákona . 114/1995 Sb., zákona . 14/1998 Sb.
a zákona . 58/1998 Sb.
2. Zákon . 14/1998 Sb., kterým se m ní a dopl uje zákon .
138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zn ní pozd jších
p edpis .
3. Zákon . 130/1974 Sb., o státní správ ve vodním hospodá ství,
ve zn ní zákona . 425/1990 Sb., zákona . 132/2000 Sb.,
zákona . 240/2000 Sb. a zákona . 185/2001 Sb.
4. Zákon . 58/1998 Sb., o poplatcích za vypoušt ní odpadních vod
do vod povrchových.
5. Zákon . 281/1992 Sb., kterým se m ní a dopl uje na ízení
vlády . 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodá ství, ve
zn ní na ízení vlády . 91/1988 Sb.
6. Na ízení vlády

. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním

hospodá ství.
7. Na ízení vlády . 91/1988 Sb., kterým se m ní a dopl uje
na ízení vlády

. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním

hospodá ství.
8. Na ízení vlády . 141/2000 Sb., kterým se m ní na ízení vlády
. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodá ství, ve zn ní
pozd jších p edpis .
9. Na ízení vlády . 100/1999 Sb., o ochran p ed povodn mi.
10. Vyhláška . 42/1976 Sb., o vodohospodá ích.
11. Vyhláška . 62/1975 Sb., o odborném technickobezpe nostním
dohledu

na

n kterých

vodohospodá ských

dílech

a technickobezpe nostním dozoru národních výbor nad nimi.
12. Vyhláška . 6/1977 Sb., o ochran jakosti povrchových
a podzemních vod.
13. Vyhláška . 82/1976 Sb., o úprav užívání povrchových vod
k plavb motorovými plavidly.
14. Vyhláška . 422/1992 Sb., kterou se m ní a dopl uje vyhláška
. 82/1976 Sb., o úprav užívání povrchových vod k plavb
motorovými plavidly.
15. Vyhláška . 99/1976 Sb., o vodní stráži.
16. Vyhláška . 81/1977 Sb., kterou se dopl uje vyhláška o vodní
stráži.
17. Vyhláška . 28/1975 Sb., kterou se ur ují vodárenské toky
a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodá sky významných
vodních tok .
18. Vyhláška . 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat
zprávy o zjišt ní podzemních vod a oznamovat údaje o jejich
odb rech.
19. Vyhláška . 176/1999 Sb., kterou se stanoví seznam hrani ních
vodních tok tvo ících státní hranice.
ÁST JEDENÁCTÁ
Ú INNOST
§ 137
Tento zákon nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou
ustanovení § 20 odst. 1, které nabývá ú innosti po 5 letech po dni
nabytí ú innosti tohoto zákona, a ustanovení § 135, které nabývá
innosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.

Zeman v. r.
P íl.1
Zvláš nebezpe né látky
Zvláš nebezpe né látky jsou látky náležející do dále uvedených
skupin látek, s výjimkou t ch, jež jsou biologicky neškodné nebo
se rychle m ní na látky biologicky neškodné:
1. organohalogenové slou eniny a látky, které mohou tvo it takové
slou eniny ve vodním prost edí,
2. organofosforové slou eniny,
3. organocínové slou eniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní
vlastnosti ve vodním prost edí nebo jeho vlivem,
5. rtu a její slou eniny,
6. kadmium a jeho slou eniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného
p vodu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z stávat
v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do
jakéhokoliv užívání vod.
Jednotlivé zvláš nebezpe né látky jsou uvedeny v na ízení vlády
vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených
skupin v tomto na ízení neuvedené se považují za nebezpe né látky.
Nebezpe né látky
Nebezpe né látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich slou eniny:
1. zinek

6. selen

2. m

7. arzen

3. nikl
4. chrom
5. olovo

11. cín

16. vanad

12. baryum 17. kobalt

8. antimon 13. berylium 18. thalium
9. molybden 14. bor
10. titan

15. uran

19. telur
20. st íbro

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláš
nebezpe ných látek.
3. Látky, které mají škodlivý ú inek na chu nebo na v ni produkt
pro lidskou spot ebu pocházejících z vodního prost edí,
a slou eniny mající schopnost zvýšit obsah t chto látek ve
vodách.
4. Toxické nebo persistentní organické slou eniny k emíku a látky,
které mohou zvýšit obsah t chto slou enin ve vodách, vyjma
t ch, ježjsou biologicky neškodné nebo se rychle p em ují ve
vod na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické slou eniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky
ropného p vodu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nep íznivý ú inek na kyslíkovou rovnováhu,
zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.
P íl.2
A. Sazby poplatku pro výpo et plateb za
skute

odebrané množství podzemní vody

el užití odebrané podzemní vody

Sazba v K /m3

Pro zásobování pitnou vodou

2,00

Pro ostatní užití

3,00

B. Sazby pro výpo et poplatku a hmotnostní
a koncentra ní limity zpoplatn ní
----------------------------------------------------------------------------Ukazatel

Sazba

Limit zpoplatn ní
hmotnostní koncentra ní

zne išt ní

K /kg

kg/rok

a

mg/l

----------------------------------------------------------------------------1.
a) CHSK ne išt né odpadní vody
do 31. 12. 2004

16

od 1. 1. 2005

20 000

16

40

8 000

b) CHSK išt né odpadní vody

8

40
10 000

40

c) CHSK pro odpadní vody
išt né z výroby buni iny
a ze zušlech ování
bavlná ských a lná ských
textilií

3

10 000

40

----------------------------------------------------------------------------2. RAS

0,5

20 000

1200

----------------------------------------------------------------------------3. nerozpušt né látky47)

2

10 000

30

----------------------------------------------------------------------------4. fosfor celkový
do 31. 12. 2004
od 1. 1. 2005

70
70

13 000
3 000

3
3

----------------------------------------------------------------------------5. dusík amoniakální
do 31. 12. 2001

40

15 000

15

----------------------------------------------------------------------------6. dusík Nanorg
od 1. 1. 2002

30

20 000

20

----------------------------------------------------------------------------7. AOX od 1. 1. 2002

300

15

0,2

----------------------------------------------------------------------------8. rtu

20 000

0,4

0,002

----------------------------------------------------------------------------9. kadmium

4 000

2

0,01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47) Poplatek za tento ukazatel platí pouze zne iš ovatelé, kte í
a) neplatí poplatek za CHSK, ale zne išt ní p esahuje limit
pro zpoplatn ní NL, nebo
b) vypoušt jí v odpadních vodách více NL, než iní trojnásobek
množství zpoplatn né CHSK.
Vybraná ustanovení novel
l.II zákona . 20/2004 Sb.
Záv re ná a p echodná ustanovení

1. Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za
odebrané množství podzemní vody pro rok 2004 podle § 88 odst. 5
vodního zákona, ve zn ní tohoto zákona, p edloží odb ratel eské
inspekci životního prost edí nejpozd ji do 60 dn ode dne nabytí
innosti tohoto zákona.
2. Platnost povolení k odb ru povrchových a podzemních vod,
s výjimkou povolení k odb

m podzemních vod ze zdroj ur ených

pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost
povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká
nejpozd ji dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na
kterou byla ud lena, je-li tato doba kratší. V p ípad , že doba,
na kterou byla tato rozhodnutí ud lena, uplynula p ed dnem
innosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31.
prosince 2004. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem
není dot eno.
3. Evidence podle § 21 odst. 2 písm. c) bod 6, 7, 9 až12
vodního zákona, ve zn ní tohoto zákona, bude vytvo ena nejpozd ji
do 22. prosince 2004.
4. Plán hlavních povodí eské republiky musí být schválen
nejpozd ji do 22. prosince 2006.
5. Plány oblastí povodí musí být schváleny nejpozd ji do 22.
prosince 2009. Pro tyto plány oblastí povodí musí být zpracována
analýza všeobecných a vodohospodá ských charakteristik oblastí
povodí, zhodnocení dopad

lidské innosti na stav povrchových

a podzemních vod a ekonomická analýza užívání vody podle l.
I bodu 30, pokud jde o § 25 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, do
22. prosince 2004.
6. Obce, jejichž sou asn zastav né území je zdrojem
zne išt ní o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty,
které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny
nejpozd ji do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a išt ní
jejich odpadních vod na úrove stanovenou na ízením vlády vydaným
podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve zn ní tohoto zákona.
7. Vlastníci vodních d l podle § 20 odst. 1 vodního zákona,
ve zn ní tohoto zákona, jsou povinni nejpozd ji do 1. ledna 2011
edložit p íslušnému katastrálnímu ú adu podklady pot ebné pro
zapsání t chto staveb a vyzna ení ochranných pásem podle § 20
odst. 2 vodního zákona, ve zn ní tohoto zákona, do katastru
nemovitostí.
8. Vým ry poplatk

za vypoušt ní odpadních vod do vod

povrchových za kalendá ní rok 2003 vydají na podklad poplatkových
iznání za rok 2003 krajské ú ady. Krajské ú ady p edají eské
inspekci životního prost edí do 30 dn po nabytí ú innosti tohoto
zákona vým ry záloh na poplatky za vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových pro rok 2004 v etn seznamu zpoplatn ných zdroj
zne iš ování. Krajské ú ady p edají

eské inspekci životního

prost edí do 30 dn po nabytí právní moci vým ry poplatk za
vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových za rok 2003.

