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PLATNÉ ZNĚNÍ
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů, ve znění
• zákona č. 76/2002 Sb., 
• zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 274/2003 Sb., 
• zákona č. 20/2004 Sb., 
• zákona č. 413/2005 Sb., 
• zákona č. 444/2005 Sb., 
• zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 222/2006 Sb.,
• zákona č. 342/2006 Sb., 
• zákona č. 25/2008 Sb., 
• zákona č. 167/2008 Sb., 
• zákona č. 181/2008 Sb., 

zákona č. 157/2009 Sb.,
• zákona č. 227/2009 Sb., 
• zákona č. 281/2009 Sb. 
• a zákona č. 150/2010 Sb.



Nakládání s vodami - Základní povinnosti podle
§5 Vodního zákona

• odst 3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit
zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním
odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo
zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním
zákonem4). Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební
povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o
povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani
rozhodnutí o změně užívání stavby. 4)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nakládání s vodami v kontextu vyhlášky 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území (§20)
HLAVA I - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ

• §20, odst.(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
• a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání

staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy
pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,

• b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů13), které na
pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,

• c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných
ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

• 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,

• 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

• 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované
vypouštění do jednotné kanalizace.



Nakládání s vodami v kontextu vyhlášky 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území (§24a)
HLAVA II - POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB

Studny individuálního zásobování vodou
• 1) Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není 

zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna 
vydatnost sousedních studní.

• (2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje 
znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné 
budově 7 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
d) veřejné pozemní komunikace 12 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.

• (3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje 
znečištění pro prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné 
budově 20 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
d) veřejné pozemní komunikace 30 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

Nakládání s vodami v kontextu vyhlášky 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území (§24b a 24e)
24b Žumpy a malé čistírny

• (1) Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace
nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel
(dále jen „malá čistírna“) není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních.

• (2) Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové
připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na
kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno
ukončení jejich užívání.

• (3) Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro
vybírání jejich obsahu.

§24e Staveniště
Odst.(4) 

Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s
jinými právními předpisy18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště,
včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení
pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno
jejich podmáčení



Nakládání s vodami v kontextu vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby (§6)
Připojení staveb na sítě technického vybaven

• Odst. 4

Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických
srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění,
pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto
vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně
zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do
povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí
se jednotnou kanalizací.

Nakládání s vodami podle §8 odst. 3 
písm.e) vodního zákona

• Povolení k nakládání s vodami není třeba
k využívání energetického potenciálu podzemních vod
v případě, že nedochází k odběru nebo čerpání podzemní
vody,

Ve smyslu § 2, odst. 9 se však stále jedná o nakládání s vodami!!!

§8, odst.(4) vodního zákona

V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná,
rozhoduje vodoprávní úřad.



Nakládání s vodami podle §9 vodního zákona

• (1)Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení
k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za
kterých se toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s
podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní
úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak8).

• (2)Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10
let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo
nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.

• (3)Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod
podléhající zpoplatnění (§ 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i výši
povoleného ročního odběru.

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 8)Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů.

Nakládání s vodami podle §9 vodního zákona

Původní odst. 4 a 5 zrušen, nový odst 4:
• (4)Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké

nebo pramenité vody lze povolit, pokud zdroj podzemní
vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých
nebo pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky
na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu
jejich úpravy8a); v případě, že lze podzemní vodu podle této
vyhlášky upravovat, považují se limity na její jakost
v ukazatelích, ve kterých ji lze upravovat, za splněné.
----------------------------------------------------------------------------------

• 8a) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost
balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.



Nakládání s vodami podle §9 vodního zákona

• (5)Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je
možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu
ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené.
V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení
vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním
napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti
povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební
povolení k provedení vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci
rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení
k nakládání s vodami.

• (6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže
být vydáno na dobu kratší než 25 let.

• (6)Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu
nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12
odst. 2 dobu platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení,
nebyla-li oprávněnému pravomocně uložena sankce za opakované porušování
povinností stanovených tímto zákonem nebo podle něho.

• (7)Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává
na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

Nakládání s vodami podle §9 vodního zákona

• (8)Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo
vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1
písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad v povolení podmínky
pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových
vod na nádržích určených pro chov ryb. V případě, že jsou
v povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť
nebezpečných látek, nesmí být toto povolení vydáno na dobu delší
než 4 roky. Na oprávněného, který zachází se závadnými látkami v
rozsahu podmínek podle věty první, se nevztahuje § 39 odst. 1
věta druhá.

• (9)Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů
podzemních vod povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že
použití zdroje povrchové nebo podzemní vody pro tento účel
nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a pro tento vodní
zdroj nebo cílů stanovených podle § 23a pro uměle obohacovaný
zdroj podzemní vody. 8)



Změna a zrušení povolení podle §12 vodního 
zákona

• (1)Vodoprávní úřad může z moci úřední povolení k nakládání s
vodami změnit nebo zrušit,

• a)nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení k nakládání s vodami
nebo využívá-li jej pouze minimálně bez vážného důvodu po dobu
delší než 2 roky; to neplatí v případě povolení podle § 8 odst. 1
písm. b) bodu 1 k odběru vody ze záložních zdrojů pro zásobování
pitnou vodou z veřejného vodovodu,

• b)byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost
připojit se na kanalizaci podle zvláštního právního předpisu8b),

• c)při stanovení minimální hladiny podzemních vod, nebyla-li
dosud stanovena, či při její změně.

• (2)Vodoprávní úřad může povolení k nakládání s vodami změnit
nebo zrušit na žádost oprávněného. Bylo-li povolení vydáno jiné
osobě, musí žadatel doložit, že je oprávněným z tohoto povolení.

Změna a zrušení povolení podle §12 vodního 
zákona

• (3) Vodoprávní úřad povolení k nakládání s vodami změní 
nebo zruší, a to i v řízení podle odstavce 1 nebo 2, je-li to 
nezbytné 

• a)k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí (§ 24 
a 26),

• b)ke splnění programů snížení znečištění povrchových vod (§
34 odst. 2 a § 35 odst. 1),

• c)ke splnění programu snížení znečištění povrchových a 
podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť 
nebezpečnými závadnými látkami (§ 39 odst. 3),

• d)pro zásobování pitnou vodou podle plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací8c).



Změna a zrušení povolení podle §12 vodního 
zákona

• (4) Požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti povolení 
k nakládání s vodami, povolení nezanikne, dokud o žádosti 
není pravomocně rozhodnuto; žádost je nutné podat před 
uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami.

• (5) Na změnu a zrušení povolení k nakládání s vodami se 
použije ustanovení § 9 až 11 obdobně.

-------------------------------------------------------------------------------------

• 8c) § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Stavební povolení k vodním dílům
§15 vodního zákona 

Původní odstavce 1 a 2 zrušeny a nahrazeny:
• (1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání,

jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního
úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit
k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno jen
v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se
nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo
změně vodního díla (§ 9 odst. 5). V případě podle § 126 odst. 5 se
povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává současně
s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti
vyplývající z povolení k provedení, změně vodního díla nebo změně jeho
užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
podle zákona o integrované prevenci.

• (2) Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů
a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa.



Stavební povolení k vodním dílům
§15 vodního zákona 

• (3)Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti,
popřípadě podmínky, za kterých je vydává, a účel, kterému má
vodní dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s tímto
zákonem. Vodoprávní úřad může ve stavebním povolení uložit
předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu
s oznámením podle § 120 stavebního zákona nebo spolu s žádostí
o vydání kolaudačního souhlasu.

• (4)Vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního
úřadu podle zvláštního zákona.

• (5)Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k
předložení návrhu manipulačního řádu, popřípadě výpočtu
povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl vzdouvajících
nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich
energetický potenciál.

Stavební povolení k vodním dílům
§15 vodního zákona 

• (6)Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich
odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných
ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních
živočichů v obou směrech vodního toku. To neplatí v případech,

• a)jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení
bystřin a strží,

• b)vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo
• c)kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze

zajistit z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.
• (7)Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení § 8 odst. 1 nebo podle

předchozích předpisů o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úřad o
podmínkách dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla, které
umožňovalo nakládání s vodami.



Stavební povolení k vodním dílům
§15 vodního zákona 

• (8)Vodoprávní úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo
odstranění stavby provedené nebo prováděné mimořádným postupem
podle stavebního zákona z příkazu povodňového orgánu obce, obce
s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto rozhodnutí je prvním
úkonem v řízení.

• (9) Vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117
stavebního zákona; to neplatí v případě staveb vodovodních řadů,
kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení
k nakládání s vodami.

• (10) Vodoprávní úřad rozhodnutí o zrušení vodního díla oznámí
příslušnému stavebnímu úřadu.

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav podle §15a vodního zákona

• (1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou
výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu10c), postačí
ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí
ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb. 10c) § 11 až 13 zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněníněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

------------------------------------------------------------------------------------------------
10c) § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav podle §15a vodního zákona

• (2) Ohlášení vodního díla podle odstavce 1 obsahuje
• a) náležitostipodle stavebního zákona4),
• b) kategoriivýrobku označeného CE,
• c) projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala

oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu10d),
• d) způsob vypouštění odpadních vod,
• e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění

odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
• f) stanoviskosprávce povodí,
• g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění

odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, a
• h) provozní řád.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10d) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav podle §15a vodního zákona

• Výrobky ohlašované podle § 15a vodního zákona spadají pod ustanovení § 104
odst. 2 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K jejich ohlášení je nutný alespoň
územní souhlas [§ 96 odst. 2 písm. b)] a lze je provádět svépomocí [§ 160 odst. 3
písm.b) stavebníhozákona].

• Pokud se ohlašuje vodní dílo podle § 15a odst. 1 vodního zákona, lze pod takové
vodní dílo zahrnout i stavby (popř. zařízení) sloužící k přívodu odpadních vod do
čistírny a odvodu z čistírny, jelikož tyto slouží výlučně k provozu čistírny a v
opačném případě, tzn. že by se jednalo o samostatná vodní díla a tato by musela
být povolována samostatně, by význam výrobkového přístupu a s tím související
zjednodušeníúpravy ztrácel smysl.

• Do doby, než vejde v účinnost nařízení vlády podle § 38 odst. 5 vodního zákona, lze
rovněž aplikovat výrobkový přístup. Aplikaci zákonných ustanovení ve prospěch
oprávněných nelze omezit neexistencí prováděcího předpisu. Do doby nabytí
účinnosti předmětných nařízení vlády je možno při ohlašování DČOV vycházet
zejména s certifikátu konkrétního ohlašovaného vodního díla (jeho účinnosti) a
příslušnýchstavebníchpředpisů.



Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav podle §15a vodního zákona

• (3) Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí
nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit
vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených
živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy. V případech
podle věty první a druhé činí lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že
proti obnovení nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad
ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy
zakázat.

• (4) Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla
souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm.
c); ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. Vodoprávní
úřad sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu správci povodí.
V případě, že je provedením ohlášeného vodního díla dotčen vodní tok,
sdělí vodoprávní úřad tyto skutečnosti též příslušnému správci vodního
toku.

Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav podle §15a vodního zákona

• Užívání stavby vodního díla ohlášené postupem ve smyslu § 15a vodního
zákona nevyžaduje v souladu s § 119 stavebního zákona ani oznámení
stavebnímuúřaduani kolaudační souhlas.

§38 vodního zákona
• Odst.(3)Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je

povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v
povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad
povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování
odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje
použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté
v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných
podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do
vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného
bohatství1a), může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví
vodoprávní úřad.



Ohlášení vodních děl a vodohospodářských 
úprav podle §15a vodního zákona

• Odst. (4)Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je
povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných
vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu
úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému
odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a
způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost
předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění
vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby
oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“).

• Odst. (5)Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla
určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož
podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle
odstavce 4. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot
přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných stanoví vláda
nařízením.

Souhlas podle § 17, odst. 1 písm. g) vodního 
zákona

• Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo
činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však
mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž
se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může
v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8).

------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů.



http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/novela-vodniho-zakona/otazky-a-odpovedi/

• 3. Závazná stanoviska a souhlasy podle vodního zákona (§ 104 odst. 9 a § 17)
30.8.2010

• Ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona má hmotněprávní povahu a vymezuje případy, kdy je nutné jako podklad pro
rozhodnutí nebo jiný úkon (např. ohlášení) závazné stanovisko vodoprávního úřadu. Jedná se o ta správní řízení, jimiž mohou
být dotčeny zájmy vodního zákona vedená podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o hornické
činnosti a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb. Jedná se o
nově zavedenou působnost vodoprávních úřadů jako dotčených orgánů státní správy [§ 149 odst. 1 ve spojení s § 136 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů]. K vydání závazného stanoviska je příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o věc týkajících se působnosti krajských úřadů [§ 106 odst. 1 a §
107 odst. 2].

• Nezbytnost závazného stanoviska vodoprávního úřadu ve smyslu § 104 odst. 9 ve věcech podle zákona o hornické činnosti a
stavebního zákona je taxativně vymezena v § 17. Dotčení zájmů vodního zákona ve smyslu § 104 odst. 9 se tedy bude
hodnotit pouze v případech správních řízení vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny a horního zákona, jelikož
případy postupu podle zákona o hornické činnosti a stavebního zákona jsou uvedeny v § 17. Nemělo by tak tedy nastávat
situace, kdy by vodoprávní úřad vydával závazné stanovisko k územnímu řízení o umístění stavby vodního díla nebo kdy by se
vodoprávní úřad vyjadřoval formou závazného stanoviska jak k umístění stavby vodního díla, tak v rámci jeho povolení.

• Ohledně § 17 lze dále uvést, že pokud je souhlas závazným stanoviskem, přistupuje se k němu v souladu s § 149 správního
řádu. V případě, kdy je úkon podle § 17 posledním úkonem v řízení, nevydává vodoprávní úřad závazné stanovisko (není v
podstatě k čemu), ale vydává souhlas rozhodnutím. Rozhodnutí v případě § 17 může vodoprávní úřad vydat též vždy, kdy si
není o povaze úkonu jist, tedy zdali se jedná o závazné stanovisko či rozhodnutí). Postupem podle zákona o integrované
prevenci je souhlas nahrazen pouze v případě, kdy se jedná o rozhodnutí (§ 126 odst. 5), závazné stanovisko nikoliv.

• Závazná stanoviska si budou muset obstarat orgány, jež příslušné řízení povedou, jelikož takovou povinnost zákon účastníkovi
neukládá (§ 6 odst. 2 správního řádu).

• Ustanovení § 104 odst. 9 (stejně tak forma závazného stanoviska podle § 17) se použije na řízení a postupy podle uvedených
předpisů zahájená po účinnosti novely vodního zákona č. 150/2010 Sb.

Děkuji za pozornost


