Působnost krajského úřadu v oblasti vodního hospodářství a rybářství
Samostatná působnost kraje v oblasti vodního hospodářství:
 zajišťuje a koordinuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů týkajících se svěřené
oblasti, grantových programů a dále příslušných agend souvisejících s operačními
programy,
 zajišťuje podklady včetně stanovení priorit za kraj pro hodnocení žádostí o poskytnutí
finančních prostředků pro stavby vodních děl z programů Ministerstva zemědělství ČR,
Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR, případně
dalších za kraj,
 zabezpečuje zpracování a schvalování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina (PRVKÚK), včetně přípravy potřebných podkladů podle § 28 odst. 1 zákona č.
274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích),
 podle své územní působnosti schvaluje plány dílčích povodí, které správci povodí pořizují
ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady a příslušnými krajskými úřady podle § 24
odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
 vyhodnocuje stav rozvoje kraje z hlediska vodohospodářských zájmů a záměrů,
 zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi podle § 63 - § 87 vodního zákona.
Přenesená působnost krajského úřadu na úseku státní správy vodního hospodářství a
rybářství:
 zajišťuje výkon státní správy podle § 107 a 110 vodního zákona,
 zajišťuje výkon státní správy podle § 13, 28, 32 a 37 zákona o vodovodech a
kanalizacích,
 zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o rybářství)
 přezkoumává rozhodnutí vodoprávních úřadů I. stupně, orgánů veřejné správy I. stupně
na úseku vodovodů a kanalizací a na úseku rybářství podle § 89 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na svěřených úsecích podle § 29 odst.
1, § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
 v rozsahu svěřené působnosti plní povinnosti vyplývající ze zákona o právu na informace
o životním prostředí.
Do působnosti krajských úřadů podle vodního zákona patří:
podle § 107 odst. 1:
a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí
s rozšířenou působností,
b) vyjadřovat se podle § 18 tohoto zákona ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem
ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to
vyhradí,
c) rozhodovat ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství a
Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo
vyznačení státní hranice, rozhodovat po projednání i s Ministerstvem vnitra; týká-li se
takové rozhodnutí přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v blízkosti
státních hranic podle zvláštního zákona2), rozhodovat po projednání i s Ministerstvem
zdravotnictví; za hraniční vody se považují povrchové, popřípadě podzemní vody
vymezené v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána,
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d) činit za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to
v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
e) spolupracovat s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů
oblastí povodí a jejich plnění. Krajské úřady si mohou pro zajištění spolupráce na
plánech oblastí povodí a při provádění kontroly plnění plánů oblastí povodí vyžádat
spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod,
orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního
prostředí, rybářství, vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a popřípadě
dalších orgánů,
f) ukládat opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4,
g) kontrolovat provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která
povoluje,
h) rozhodovat o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního
dohledu, pokud si to vyhradí,
i) stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo
podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod,
j) povolovat nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1
písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí,
k) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
l) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných
elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek
podle přílohy č. 1 do vod povrchových,
m) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a
jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1
písm. e)],
n) 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,
o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních
toků a jejich aktivní zóny a ukládat jim zpracování takového návrhu,
p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, o
jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody,
r) 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 než uvedené v odstavci 1,
s) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo
souhlas,
t) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povolovat nakládání
s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud
vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek,
u) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím
nakládání s vodami podle písmen l) až n),
v) rozhodovat v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních
záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů
s nimi souvisejících,
w) schvalovat manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných
manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno
z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho
působnosti,
x) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím
k nakládání s vodami podle písmene k), a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům
s tímto nakládáním spojeným,
y) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena
povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o
parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah
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ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům
krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.
podle § 107 odst. 2:
Krajské úřady jsou dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 vodního zákona a vydávají
závazné stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti.
Do působnosti krajských úřadů podle zákona o vodovodech a kanalizacích patří:
podle § 28 odst. 2:
a) vydávat povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území kraje podle § 6,
b) povolovat výjimku podle § 13 odst. 2 k využití vody, která nesplňuje požadavky na jakost
surové vody stanovené zvláštním předpisem, k úpravě na vodu pitnou
c) předávat celkové výsledky rozborů surové vody Ministerstvu zemědělství podle § 13
odst. 3,
d) rozhodovat o povinnosti veřejné služby podle § 22, jestliže se vodovod nebo kanalizace
nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady obcí s rozšířenou
působností,
podle § 34:
projednávat přestupky podle § 32 odst. 1 až 3 a správní delikty podle § 33 odst. 1 až 5,
podle § 37:
vykonávat v přenesené působnosti dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů
podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem. V rozsahu své
působnosti dozírat, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí.
Do působnosti krajských úřadů podle zákona o rybářství patří:
podle § 21 odst. 1:
vyhlašovat, měnit a zrušovat rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti
(§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 23
odst. 1 a § 24 odst. 2,
podle § 21 odst. 2:
v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybníku v rybníkářství, který se
nachází v obvodu jeho působnosti,
a) povolovat výkon rybářského práva (§ 8),
b) odnímat výkon rybářského práva (§ 10),
c) kontrolovat evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku
v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předávat hlášení o dosažených
hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
d) vyhlašovat a zrušovat chráněné rybí oblasti a stanovit podmínky pro hospodaření
v těchto oblastech (§ 5), povolovat výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za
podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovovat a odvolávat rybářského hospodáře a
jeho zástupce,
f) vykonávat dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel
rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a
v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
g) při výkonu dozoru postupovat podle zvláštního právního předpisu.
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