
 

 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

které jsou úředníkům konajícím ústní zkoušku k dispozici k nahlédnutí při 

přípravě odpovědí na vylosované otázky 

(platné od 17. 3. 2017) 

Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti ve vodním 

hospodářství 
 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

 Vyhláška č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

 Vyhláška č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení 

stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 

 Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření 

obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle 

vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní 

evidenci) 



 
 

 
 

 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

 Vyhláška č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 

záplavových území 

 Vyhláška č. 216/2011Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl 

 Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 


