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VYHLÁ·KA

Ministerstva zemûdûlství 

ze dne 3. prosince 2001,
o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení

a o náleÏitostech povolení, souhlasÛ a vyjádfiení vodo-
právního úfiadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon):

§ 1

Pfiedmût úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti

1. o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 
odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona (dále jen „povolení k nakládání s vodami“),

2. o povolení k některým vybraným činnostem podle § 14 odst. 1 písm. a) až c)
vodního zákona,

3. o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona,
4. o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
5. o vyjádření podle § 18 vodního zákona;

b) náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vydávaných podle vodního zákona ve
věcech uvedených pod písmenem a).

§ 2

Doklady pro vydání povolení k nakládání s vodami 
(K § 8 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami
a) doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla

o věci vedena předem, 
b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy,
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§ 4

Doklady pro vydání povolení k nûkter˘m vybran˘m 
ãinnostem

(K § 14 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy povolované činnosti
a) mapové podklady ve zvoleném měřítku (1:500 až 1:50000) se zakreslením místa

výkonu činnosti, s vyznačením širších účinků na okolí,
b) doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem

přímo dotčeným požadovaným povolením,
c) stanovisko správce povodí,
d) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povo-

lení týká tohoto vodního toku,
e) doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla

o věci vedena předem, 
f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy,

pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1), jako podklad pro zahájení vodo-
právního řízení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu
se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.

§ 5

NáleÏitosti povolení k nûkter˘m vybran˘m ãinnostem
Povolení k některým vybraným činnostem kromě náležitostí stanovených zvláštní-
mi právními předpisy2) obsahuje 
a) jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu

a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační
číslo a sídlo právnické osoby, které bylo uděleno povolení k některým činnos-
tem,

b) druh a rozsah povolované činnosti,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže

vodního toku (staničení), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
e) číslo hydrogeologického rajonu místa povolené činnosti, jedná-li se o povolení

geologických prací v ochranných pásmech vodních zdrojů,
f) stanovení povinností, popřípadě podmínek, za kterých se činnost povoluje,
g) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení.
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týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1), jako podklad
pro zahájení řízení, 

c) kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká,
d) projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k naklá-

dání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla,
e) stanovisko správce povodí,
f) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povo-

lení týká tohoto vodního toku,
g) údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat, a to v ukazatelích

jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech2), pokud se žádost týká
povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních nebo užívání povrchových vod pro
chov ryb za účelem podnikání. 

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu
se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. 

§ 3

NáleÏitosti povolení k nakládání s vodami 
Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí stanovených zvláštními právními
předpisy2) obsahuje 
a) jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu

a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační
číslo a sídlo právnické osoby, které se uděluje povolení k nakládání s vodami,

b) druh, účel a rozsah nakládání s vodami,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže

vodního toku (staničení), pokud se povolení týká vodního toku,
e) číslo hydrogeologického rajonu místa nakládání s vodami, pokud se povolení

týká nakládání s podzemními vodami,
f) údaje o množství a jakosti vod, se kterými je povoleno nakládat, jakož i další

údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a předpisy podle něj vydanými,
g) stanovení povinností a uložení podmínek, za kterých se nakládání s vodami

povoluje,
h) vypořádání se s případnými námitkami účastníků řízení.
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1) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů.

2) Například nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípust-
ného stupně znečištění vod, vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické poža-
davky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, zákon 
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.



§ 6

Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílÛm
(K § 15 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla
a) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního práv-

ního předpisu;3)

b) projektovou dokumentaci, která dále obsahuje 
1. požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpo-

kládaného vlivu žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané eko-
systémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí,

2. údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanove-
ných podle zvláštních právních předpisů4), pokud by mohly být stavbou
a nakládáním s vodami dotčeny,

3. údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní, Q průměrné roční a Q sto-
leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

4. údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě,
kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud
se žádost o povolení týká vodního toku,

5. výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vod-
ních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody; 

c) povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona,
bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než pří-
slušným k vydání stavebního povolení;

d) stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povo-
lení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací;

e) stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení
týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;

f) vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního
zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydá-
ní stavebního povolení.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu
se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3. 

3) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
4) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-

pisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

§ 7

NáleÏitosti stavebního povolení k vodním dílÛm
Kromě náležitostí stavebního povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám
a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, vyplývajících ze zvláštního
právního předpisu3) obsahuje povolení dále
a) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení,
b) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže

vodního toku (staničení), pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla
souvisejícího s vodním tokem,

c) číslo hydrogeologického rajonu, pokud se žádost o stavební povolení týká vod-
ního díla souvisejícího s podzemním vodním zdrojem.

§ 8

Doklady pro udûlení souhlasu
(K § 17 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti 
a) mapové podklady ve zvoleném měřítku (1:2000 až 1:50000) se zakreslením

místa stavby, zařízení nebo činnosti,
b) údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech, podle zvlášt-

ních právních předpisů4), pokud by mohly být požadovanou stavbou, zařízením
nebo činností dotčeny,

c) popis staveb, zařízení nebo činností a jejich účinků na okolí,
d) vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno

jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu,
e) stanovisko správce povodí,
f) stanovisko správce drobného vodního toku, jde-li o stavbu související s tímto

vodním tokem.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu
se žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4.

§ 9

NáleÏitosti souhlasu
(1) Rozhodnutí o udělení souhlasu kromě náležitostí stanovených zvláštními práv-
ními předpisy2) obsahuje
a) jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, popřípadě též její obchodní firmu

a místo podnikání, je-li podnikatelem, název nebo obchodní firmu, identifikační
číslo a sídlo právnické osoby, které byl udělen souhlas,
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Pfiíloha ã. 1 k vyhlá‰ce ã. 432/2001 Sb.
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b) základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,
c) název vodního toku a číslo hydrologického pořadí povodí a uvedení kilometráže

vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku, 
d) číslo hydrogeologického rajonu, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou

dotčeny podzemní vody, 
e) stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek,

vyplývá-li to z povahy věci.

§ 10

Doklady pro vyjádfiení 
(K § 18 zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti 
a) situační výkres současného stavu v katastrální mapě s popisem a zakreslením

záměru a s vyznačením účinků na okolí; je-li záměr rozsáhlý s dopadem na 
široké okolí nebo jedná-li se o liniovou stavbu, též mapový podklad v měřítku 
1:10000 až 1:50000, 

b) stanovisko správce povodí,
c) dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se sta-

veb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká změn těchto staveb, změn jejich
užívání nebo jejich odstranění.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu se
žádostí, jejíž vzor je uveden v příloze č. 5.

§ 11

NáleÏitosti vyjádfiení
Vyjádření obsahuje, zda je záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem
uskutečnitelný, zejména zda je v souladu s plány hlavních povodí, s plány oblastí
povodí, s programy opatření a plány rozvoje vodovodů a kanalizací, schválenými
pro dané území, popřípadě za jakých podmínek. 

§ 12

Úãinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.
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5) Vyhláška č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci.



291

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432

290

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432

Pfiíloha ã. 2  k vyhlá‰ce ã. 432/2001 Sb.
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Pfiíloha ã. 3 k vyhlá‰ce ã. 432/2001 Sb.
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Pfiíloha ã. 4 k vyhlá‰ce ã. 432/2001 Sb.
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Pfiíloha ã. 5 k vyhlá‰ce ã. 432/2001 Sb.
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Komentáfi k vyhlá‰ce ã. 432/2001 Sb.
Vyhláška je vypracována na základě zmocnění stanoveného v § 115 odst. 2

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), kte-
rým se stanoví, ve kterých případech a které doklady je žadatel o rozhodnutí nebo
vyjádření vodoprávního úřadu povinen předložit, jakož i náležitosti povolení, sou-
hlasů a vyjádření.

Obdobné zmocnění k možnosti vydání takovéhoto obecně platného předpisu
bylo i v platném zákoně č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
ve znění pozdějších předpisů. Za celou dobu jeho platnosti však nebylo realizová-
no a byl vytvořen pouze metodický pokyn MLVH ČSR z r. 1977.

Ministerstvo zemědělství upravuje v této vyhlášce nejčastější případy rozhodnu-
tí na základě provedené analýzy nejfrekventovanějších typů vydávaných rozhod-
nutí.

Důvodem vydání vyhlášky je zlepšení a sjednocení výkonu státní správy pro
oblast využívání a ochrany vod, kterou z převážné části vykonávají okresní úřady,
a která je v současné době nejednotná, a to jak v požadavcích jednotlivých úřadů
na podklady pro rozhodnutí, tak v úrovni a obsahu vlastních rozhodnutí.

Vyhláška je v souladu s ostatními právními předpisy ČR, např. zákonem
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, lázeňským zákonem a zákony
o zeměměřičství, katastru nemovitostí a stavebním zákonem.

Právo ES nestanoví podmínky pro oblast upravenou touto vyhláškou a pone-
chává ji na národních legislativách členských států.

Vyhláška si neklade nároky na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

K § 1
V tomto ustanovení je uvedeno, kterých případů nakládání s vodami se vyhláš-

ka týká a které další rozhodnutí vodoprávních úřadů upravuje, včetně vyjádření.
Vyhláška neupravuje náležitosti a doklady pro rozhodnutí vodoprávních úřadů,

která nejsou ve vodoprávní praxi běžná. Každý případ je svojí věcnou povahou
výjimečný. Po určité době její působnosti a působnosti nového vodního zákona ji
lze podle potřeby doplnit a rozšířit.

K § 2
V tomto ustanovení je uveden výčet dokladů, které je potřebné předložit pro

vydání povolení nakládání s vodami.
Zejména se jedná o podklady s vyznačením vazeb a dopadů požadovaného

povolení na životní prostředí a jiné právem chráněné zájmy. 

K § 3
Ustanovení upravuje náležitosti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami,

zejména s uvedením údajů o množství a jakosti vod, se kterými je povoleno naklá-



dat, jakož i vypořádání se s námitkami účastníků řízení, čímž se posilují právní
jistoty jak oprávněných k nakládání s vodami, tak i ostatních fyzických i právnic-
kých osob dotčených povoleným nakládáním.

K § 4 a 5
Obdobně jako k § 2 a 3 s tím rozdílem, že se jedná o povolení k některým čin-

nostem, které souvisejí s povrchovými nebo podzemními vodami. 

K § 6 a 7
Doklady předkládané ke stavebnímu řízení – k povolení vodního díla a náleži-

tosti stavebního povolení se řídí stavebním zákonem. Vyhláška navíc stanovuje
doklady a náležitosti stavebních povolení vodních děl, které jsou pro tyto speciál-
ní stavby specifické.

K § 8 a 9
Některé stavby, zařízení nebo činnosti, ke kterým není potřeba povolení podle

vodního zákona, které ale mohou ovlivnit vodní poměry, mohou být realizovány
jen se souhlasem vodoprávního úřadu. Vyhláška stanoví předložení takových
dokladů (zejména údaje o způsobu užívání staveb a zařízení, údaje o jejich umís-
tění a možném vlivu na vodní poměry, posouzení možného ovlivnění povrchových
nebo podzemních vod), aby bylo možné posoudit vlivy na vodní poměry a souhlas
udělit, či neudělit.

Náležitostmi souhlasu potom jsou např. popis staveb, zařízení a činností a sta-
novení podmínek popřípadě povinností k zajištění ochrany vod a dalších zájmů
chráněných vodním zákonem.

K § 10 a 11
Vodoprávní úřady již ve stádiu záměrů realizace staveb, jejich změn a změn

v jejich užívání, záměrů zařízení a činností, vydávají vyjádření, zda takový záměr
je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný, popřípadě za jakých
podmínek. Vyhláška stanoví, jaké doklady k posouzení z těchto hledisek je třeba
předložit. V náležitostech vyjádření pak stanoví vedle sdělení, zda je záměr možný,
další případné podmínky pro realizaci záměru.

K § 12
Datum účinnosti vyhlášky je shodné s datem účinnosti nového vodního zákona

(1. 1. 2002).

K přílohám č. 1 až 5 
Přílohy uvádějí další identifikační a technické údaje potřebné pro vydání povo-

lení, popřípadě vyjádření.
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