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Během roku 2008 byl zpracován návrh „velké“ novely vodní zákon             
(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění)
     

• V prosinci 2008 byl návrh novely postoupen do mezirezortního 
připomínkového řízení

• Předpokládaný termín předložení návrhu novely do schvalovacího 
procesu je březen 2008

• Předpokládaný termín platnosti nového znění zákona je rok 2010

V říjnu 2008 obdržela Česká republika formální upozornění na nedostatky v 
transpozici Směrnice 200/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 
oblasti vodní politiky v pozměněném znění. Odůvodněné požadavky Evropské 
komise budou promítnuty v předkládané novele VZ

Novela VZ    Rámcové termíny

07/2008

12/2008

03/2009

01/2010

10/2008



Návrh novely VZ je předkládán Ministerstvem zemědělství v dohodě s 
Ministerstvem životního prostředí a cílem novely VZ  je především:

• odstranění nedostatků zjištěných vodoprávními úřady při aplikaci VZ v praxi, 
• zohlednění vývoje, technického pokroku a nových potřeb regulace v oblasti vod, 
• transpozice nově přijatých směrnic Evropské unie
• snížení administrativní zátěže 

• Na návrh MŽP je významným způsobem upravena Hlava IV – Plánování v 
oblasti vod – tak, aby byl jednoznačně stanoven způsob naplnění požadavků 
stanovených Směrnicí 2000/60/ES

• Významným způsobem je pozměněna  Hlava X - poplatky

• Z hlediska problematiky MVE a ochrany přírody jsou důležité novelizační 
body navrženy pro:

•  Hlavu V – Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů
• Hlavu VI – Vodní toky

Návrh novely VZ pro mezirezortní připomínkové řízení obsahuje celkem      
147 novelizačních bodů 

Novela VZ               Cíle a rozsah novely



V souladu se základním cílem Směrnice 2000/60/ES, tj. dosažením dobrého 
stavu vod, je nutné zabezpečit ekologické funkce toku. Zachování MZP, resp. 
jeho stanovení je jedním z nezbytných opatření pro dosažení tohoto cíle
• § 12 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami 

• odst. 1 Vodoprávní úřad změní nebo zruší platné nakládání s vodami
• písm. a) dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s 

vodami, například při stanovení minimálního zůstatkového, nebyl-li dosud stanoven, či 
při jeho změně nebo při stanovení minimální hladiny podzemních vod, nebyla-li dosud 
stanovena, či při její změně,

• …..

• § 36 Minimální zůstatkový průtok 
• odst. 2 Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k 

nakládání s vodami, které může mít za následek snížení průtoku vodního toku. Dále 
stanoví místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnosti 
předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu

• Odst. 3 Postup a stanovení kontroly minimálního zůstatkového průtoku stanoví 
Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství vyhláškou

V § 127 Přechodná ustanovení, Čl. II je v bodě 3 odložena povinnost 
dodržovat MZP ve lhůtě do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým 
byl MZP stanoven 

Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů    Hlava V

Z moci úřední

Z moci úřední



V souladu s požadavky Směrnice 2000/60/ES a ve snaze přispět k možnostem 
dosažením dobrého stavu vod v našich řekách byly návrhy změn (§ 44, § 47)  
zaměřeny především na:

§ 44, odst. 2 – nová definice přirozeného koryta; 
§ 47, odst. 2, písm. e) – návrhy revitalizačních opatření
§ 47, odst. 5 – respektování ekologických funkcí toku

Vodní toky     Hlava VI

Zachováni a obnovu 
přirozených koryt vodních toků

Posílení ekologického aspektu 
při správě vodních toků

Nová definice přirozeného koryta zakládá rámec pro 
provádění revitalizačních opatření 

• Právní rámec pro 
„revitalizované toky“

• Zakotvit pojem „ revitalizace“
• Zavedení nové definice 

přirozeného koryta 

• Připravovat a navrhovat 
opatření 

• Minimalizovat nepříznivý dopad 
na vodní a na vodu vázané 
ekosystémy
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