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471
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ
ze dne 14. prosince 2001
o technickobezpecÏnostnõÂm dohledu nad vodnõÂmi dõÂly
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 61
odst. 3 a § 62 odst. 2 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ vodnõÂ zaÂkon):
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka vymezuje vodnõÂ dõÂla podleÂhajõÂcõÂ
technickobezpecÏnostnõÂmu dohledu daÂle jen ¹dohledª), stanovõÂ kriteÂria pro jednotliveÂ kategorie teÏchto
vodnõÂch deÏl, upravuje rozsah a cÏetnost provaÂdeÏnõÂ dohledu u jednotlivyÂch kategoriõÂ vodnõÂch deÏl v jednotlivyÂch etapaÂch jejich prÏõÂpravy, vyÂstavby, rekonstrukce
nebo provozu, jakozÏ i rozsah uÂcÏasti vlastnõÂka a stavebnõÂka na dohledu.
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
mezõÂ bdeÏlosti ± informativnõÂ kriteÂrium pro jevy
a skutecÏnosti prÏed dosazÏenõÂm meznõÂch nebo kritickyÂch hodnot,
meznõÂ hodnotou ± prÏedem stanoveneÂ limitnõÂ hodnoty velicÏin popisujõÂcõÂ jevy a skutecÏnosti, poprÏõÂpadeÏ jejich cÏasoveÂ vyÂvoje pro zvolenyÂ zateÏzÏovacõÂ
stav,
kritickou hodnotou ± hodnota velicÏin popisujõÂcõÂ
jevy a skutecÏnosti, ktereÂ signalizujõÂ stavy ohrozÏenõÂ
bezpecÏnosti, stability a mechanickeÂ pevnosti vodnõÂho dõÂla,
etapou oveÏrÏovacõÂho provozu ± obdobõÂ prvnõÂho zatõÂzÏenõÂ vodnõÂho dõÂla jako celku vzdutou vodou, zahrnujõÂcõÂ vyzkousÏenõÂ provozu v takoveÂm rozsahu,
zÏe lze odpoveÏdneÏ zhodnotit naplneÏnõÂ prÏedpokladuÊ
projektu, spolehlivou funkci, bezpecÏnost, stabilitu
a mechanickou pevnost vodnõÂho dõÂla,
etapou trvaleÂho provozu ± obdobõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ vodnõÂho dõÂla od zhodnocenõÂ oveÏrÏovacõÂho provozu azÏ
do zaÂniku vodnõÂho dõÂla,
rekonstrukcõÂ ± zaÂsah do stavebnõÂ nebo technologickeÂ cÏaÂsti dokoncÏeneÂho vodnõÂho dõÂla, kteryÂ meÏnõÂ
jeho parametry.

1

§3
VymezenõÂ vodnõÂch deÏl podleÂhajõÂcõÂch dohledu
Dohledu podleÂhajõÂ
a) prÏehrady, hraÂze a jezy,
b) stavby na ochranu prÏed povodneÏmi,
c) stavby odkalisÏt',
d) hydrotechnickeÂ sÏtoly a tunely,
e) stavby, ktereÂ se k plavebnõÂm uÂcÏeluÊm zrÏizujõÂ v korytech vodnõÂch tokuÊ nebo na jejich brÏezõÂch,
f) jineÂ stavby potrÏebneÂ k naklaÂdaÂnõÂ s vodami podle
§ 8 odst. 1 põÂsm. a) bodu 2 vodnõÂho zaÂkona slouzÏõÂcõÂ ke vzdouvaÂnõÂ nebo akumulaci vod,
daÂle jen ¹urcÏeneÂ vodnõÂ dõÂloª).
§4
StanovenõÂ kriteÂriõÂ pro jednotliveÂ kategorie
urcÏenyÂch vodnõÂch deÏl
UrcÏeneÂ vodnõÂ dõÂlo je zarÏazeno do I. azÏ IV. kategorie podle kriteÂriõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 teÂto vyhlaÂsÏky.
§5
Rozsah a cÏetnost provaÂdeÏnõÂ dohledu
1) Dohled se provaÂdõÂ v etapeÏ prÏõÂpravy urcÏeneÂho
vodnõÂho dõÂla, v etapeÏ vyÂstavby nebo rekonstrukce,
v etapeÏ oveÏrÏovacõÂho provozu a v etapeÏ trvaleÂho provozu.
2) ProvaÂdeÏnõÂ dohledu v etapeÏ prÏõÂpravy pro
urcÏeneÂ vodnõÂ dõÂlo I. a II. kategorie se zajisÏt'uje zpracovaÂnõÂm projektu meÏrÏenõÂ podle § 6. Pro urcÏeneÂ vodnõÂ
dõÂlo III. kategorie v etapeÏ prÏõÂpravy se projekt meÏrÏenõÂ
zpracovaÂvaÂ, jestlizÏe povinnost prÏedlozÏenõÂ projektu meÏrÏenõÂ ulozÏõÂ vlastnõÂkovi, poprÏõÂpadeÏ stavebnõÂkovi prÏõÂslusÏnyÂ vodopraÂvnõÂ uÂrÏad jako podmõÂnku provaÂdeÏnõÂ dohledu.1) Pro urcÏenaÂ vodnõÂ dõÂla IV. kategorie v etapeÏ
prÏõÂpravy se projekt meÏrÏenõÂ nezpracovaÂvaÂ.
3) Dohled u urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla I. azÏ III. kategorie v etapeÏ vyÂstavby nebo rekonstrukce, v etapeÏ
oveÏrÏovacõÂho provozu a v etapeÏ trvaleÂho provozu se
provaÂdõÂ

) § 61 odst. 5 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ vodnõÂ zaÂkon).
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a) zpracovaÂnõÂm programu dohledu,
b) pozorovaÂnõÂm a meÏrÏenõÂm deformacõÂ urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla a pruÊsakuÊ vod,
c) obchuÊzkami,
d) zpracovaÂnõÂm zpraÂv o dohledu,
e) prohlõÂdkami.
4) U urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla I. azÏ III. kategorie se
vzÏdy sledujõÂ zmeÏny a vyÂskyty jevuÊ a skutecÏnostõÂ v rozsahu uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 2 teÂto vyhlaÂsÏky.
5) Dohled u urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla IV. kategorie
v etapeÏ vyÂstavby nebo rekonstrukce, v etapeÏ oveÏrÏovacõÂho provozu a v etapeÏ trvaleÂho provozu se provaÂdõÂ
obchuÊzkami, prÏi kteryÂch se zjisÏt'ujõÂ a hodnotõÂ jevy
a skutecÏnosti v rozsahu uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 2 teÂto
vyhlaÂsÏky.

§7
Program dohledu a jeho obsah
1) Program dohledu je technickyÂ dokument,
kteryÂ obsahuje rozsah a zajisÏteÏnõÂ cÏinnostõÂ, ktereÂ jsou
vyÂznamneÂ pro bezpecÏnost, stabilitu a mechanickou
pevnost urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla.
a)

b)
c)
d)

§6
Projekt meÏrÏenõÂ a jeho obsah

e)

1) Projekt meÏrÏenõÂ je technickyÂ dokument, kteryÂ
obsahuje rozsah a zpuÊsob meÏrÏenõÂ a pozorovaÂnõÂ urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla, jakozÏ i naÂvrh zarÏõÂzenõÂ a prÏõÂstrojuÊ
potrÏebnyÂch pro zajisÏteÏnõÂ meÏrÏenõÂ.

f)
g)

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

2) Projekt meÏrÏenõÂ obsahuje
prÏehled duÊlezÏityÂch prÏedpokladuÊ bezpecÏnosti, stability a mechanickeÂ pevnosti urcÏeneÂho vodnõÂho
dõÂla pro etapu trvaleÂho provozu urcÏeneÂho vodnõÂho
dõÂla a naÂvrh zpuÊsobu sledovaÂnõÂ jevuÊ a skutecÏnostõÂ,
naÂvrh druhu, rozsahu a prÏesnosti metod meÏrÏenõÂ,
prÏõÂstrojuÊ a zarÏõÂzenõÂ k provaÂdeÏnõÂ dohledu,
prÏehled meznõÂch hodnot sledovanyÂch jevuÊ a skutecÏnostõÂ ovlivnÏujõÂcõÂch bezpecÏnost, stabilitu a mechanickou pevnost urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla a jõÂm
ohrozÏeneÂho uÂzemõÂ,
naÂvrh bezpecÏnyÂch prÏõÂstupuÊ k meÏrÏicõÂm zarÏõÂzenõÂm
a naÂvrh opatrÏenõÂ na zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂho vyÂkonu
meÏrÏenõÂ a uÂdrzÏby meÏrÏicõÂch zarÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ jejich
ochrany prÏed posÏkozenõÂm,
harmonogram instalacõÂ a prvnõÂch meÏrÏenõÂ podle
postupu vyÂstavby nebo rekonstrukce urcÏeneÂho
vodnõÂho dõÂla,
pozÏadavky na obnovu a modernizaci meÏrÏicõÂch prÏõÂstrojuÊ a zarÏõÂzenõÂ,
naÂvrh obdobõÂ, ve ktereÂm se bude meÏrÏenõÂ a pozorovaÂnõÂ provaÂdeÏt,
dokumentaci kontrolnõÂch prÏõÂstrojuÊ.

h)
i)
j)

k)

2) Program dohledu obsahuje
cÏetnost obchuÊzek, pozorovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ jevuÊ a skutecÏnostõÂ, ktereÂ jsou vyÂznamneÂ pro bezpecÏnost, stabilitu a mechanickou pevnost urcÏeneÂho vodnõÂho
dõÂla,
rozsah pozorovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ a obchuÊzek, jakozÏ
i zpuÊsob zaznamenaÂvaÂnõÂ jejich vyÂsledkuÊ,
pracovnõÂ postupy k pozorovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ,
pokyny obsluze urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla, ktereÂ vyÂsledky pozorovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ nebo obchuÊzek se neprodleneÏ hlaÂsõÂ urcÏeneÂ fyzickeÂ osobeÏ odpoveÏdneÂ za
dohled2) a poveÏrÏeneÂ odborneÏ zpuÊsobileÂ osobeÏ,3)
zpuÊsob a termõÂny zpracovaÂvaÂnõÂ a hodnocenõÂ zõÂskanyÂch vyÂsledkuÊ ve zpraÂvaÂch o dohledu podle
§ 10,
rezÏim zpracovaÂnõÂ zpraÂv o dohledu,
odkazy na dokumentaci zabudovanyÂch meÏrÏicõÂch
prÏõÂstrojuÊ a zarÏõÂzenõÂ,
meznõÂ, poprÏõÂpadeÏ kritickeÂ hodnoty sledovanyÂch
jevuÊ a skutecÏnostõÂ a jejich cÏasovyÂ vyÂvoj,
meze bdeÏlosti sledovanyÂch jevuÊ a skutecÏnostõÂ,
uÂdaje o parametrech zvlaÂsÏtnõÂ povodneÏ zpuÊsobeneÂ
poruchou vzdouvacõÂ konstrukce, vyÂpustnyÂch
a prÏelivnyÂch zarÏõÂzenõÂ na urcÏeneÂm vodnõÂm dõÂle
nebo nouzovyÂm rÏesÏenõÂm kritickyÂch situacõÂ na
neÏm a vazby teÏchto situacõÂ na provaÂdeÏnõÂ dohledu
a stupneÏ povodnÏoveÂ aktivity4) nebo krizovyÂch
stavuÊ,5)
mõÂsto ulozÏenõÂ programu dohledu.
§8
ZpracovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ pozorovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ

1) VyÂsledky pozorovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ se ihned porovnaÂvajõÂ s prÏedem stanovenyÂmi mezemi bdeÏlosti nebo
meznõÂmi, poprÏõÂpadeÏ kritickyÂmi hodnotami a jejich
ocÏekaÂvanyÂm cÏasovyÂm vyÂvojem.
2) VyÂsledky pozorovaÂnõÂ a meÏrÏenõÂ se bezodkladneÏ
zaznamenajõÂ v rozsahu a zpuÊsobem uvedenyÂm v programu dohledu. ZjisÏteÏnõÂ meznõÂch, poprÏõÂpadeÏ kritickyÂch hodnot hlaÂsõÂ obsluha urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla neprodleneÏ urcÏeneÂ fyzickeÂ osobeÏ odpoveÏdneÂ za dohled2)
a poveÏrÏeneÂ odborneÏ zpuÊsobileÂ osobeÏ.3)

2

) § 62 odst. 4 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
) § 61 odst. 9 zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.

3
4

) § 84 odst. 2 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 240/2000 Sb., o krizoveÂm rÏõÂzenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ krizovyÂ zaÂkon).
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§9
ObchuÊzky
1) PrÏi obchuÊzkaÂch se sleduje urcÏeneÂ vodnõÂ dõÂlo
a jeho blõÂzkeÂ okolõÂ, pruÊtokoveÂ pomeÏry, pravidelnost
chodu vsÏech mechanismuÊ, vyÂskyt trhlin a viditelnyÂch
deformacõÂ, posunuÊ a sesuvuÊ, vyÂskyt pruÊsakuÊ, vyÂveÏruÊ
a zamokrÏenyÂch azÏ zbahneÏlyÂch mõÂst, vlivy provozu
a prostrÏedõÂ na technickyÂ stav objektuÊ a technologickyÂch
zarÏõÂzenõÂ, zvlaÂsÏteÏ konstrukcõÂ vyÂpustnyÂch, prÏelivnyÂch
a odbeÏrnyÂch zarÏõÂzenõÂ.
2) ObchuÊzky provaÂdõÂ obsluha urcÏeneÂho vodnõÂho
dõÂla po stanoveneÂ trase nejmeÂneÏ jedenkraÂt denneÏ u urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla I. kategorie, nejmeÂneÏ trÏikraÂt tyÂdneÏ
u urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla II. kategorie, nejmeÂneÏ jedenkraÂt tyÂdneÏ u urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla III. kategorie a nejmeÂneÏ jedenkraÂt meÏsõÂcÏneÏ u urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla
IV. kategorie.
§ 10
ZpraÂvy o dohledu
1) O dohledu se zpracovaÂvajõÂ v etapeÏ vyÂstavby
nebo rekonstrukce dõÂlcÏõÂ zpraÂvy o dohledu a souhrnneÂ
zpraÂvy o dohledu, v etapeÏ oveÏrÏovacõÂho provozu dõÂlcÏõÂ
zpraÂvy o dohledu a celkoveÂ zpraÂvy o dohledu a v etapeÏ
trvaleÂho provozu etapoveÂ zpraÂvy o dohledu a souhrnneÂ
etapoveÂ zpraÂvy o dohledu.
2) DõÂlcÏõÂ zpraÂvy o dohledu se zpracovaÂvajõÂ v termõÂnech urcÏenyÂch v programu dohledu. SouhrnnaÂ
zpraÂva o dohledu za etapu vyÂstavby se zpracovaÂvaÂ nejpozdeÏji prÏed zahaÂjenõÂm oveÏrÏovacõÂho provozu a celkovaÂ
zpraÂva o dohledu nejpozdeÏji prÏed zahaÂjenõÂm etapy
trvaleÂho provozu urcÏeneÂho dõÂla. EtapoveÂ zpraÂvy o dohledu se zpracovaÂvajõÂ k termõÂnu konaÂnõÂ prohlõÂdky
urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla. KazÏdaÂ paÂtaÂ etapovaÂ zpraÂva
o dohledu se zpracovaÂvaÂ jako souhrnnaÂ etapovaÂ zpraÂva
o dohledu.
3) ZpraÂvy o dohledu obsahujõÂ hodnocenõÂ vyÂsledkuÊ pozorovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ a obchuÊzek, a to ve vztahu
k prÏedem stanovenyÂm meznõÂm a kritickyÂm hodnotaÂm,
poprÏõÂpadeÏ k mezõÂm bdeÏlosti, parametruÊm projektoveÂ
dokumentace, k poznatkuÊm z pruÊbeÏhu vyÂstavby a dosavadnõÂho provozu urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla.
4) NaÂlezÏitosti jednotlivyÂch druhuÊ zpraÂv o dohledu jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 3 teÂto vyhlaÂsÏky.
§ 11
ProhlõÂdky
1) ProhlõÂdky zahrnujõÂ hodnocenõÂ
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a) provoznõÂ schopnosti a funkcÏnõÂ spolehlivosti ve
vztahu k bezpecÏnosti, stabiliteÏ a mechanickeÂ pevnosti urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla,
b) neobvyklyÂch skutecÏnostõÂ vzniklyÂch prÏi provozu,
c) provaÂdeÏnõÂ dohledu.
2) PrÏi prohlõÂdkaÂch se projednajõÂ naÂvrhy opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ a plaÂnovaneÂ termõÂny jejich realizace a naÂmeÏty
na zlepsÏenõÂ technickeÂho stavu, zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ, provozu a uÂdrzÏby ke zvyÂsÏenõÂ bezpecÏnosti, stability a mechanickeÂ pevnosti urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla.
§ 12
Rozsah uÂcÏasti vlastnõÂka, poprÏõÂpadeÏ
stavebnõÂka prÏi provaÂdeÏnõÂ dohledu
U urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla I. a II. kategorie se provaÂdeÏnõÂ dohledu uÂcÏastnõÂ vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ stavebnõÂk
urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla tak, zÏe
a) shromazÏd'uje vyÂsledky pozorovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ a obchuÊzek k zhodnocenõÂ ve stanovenyÂch termõÂnech,
b) zajisÏt'uje uÂdrzÏbu a opravy zarÏõÂzenõÂ pro kontrolnõÂ
meÏrÏenõÂ,
c) svolaÂvaÂ pravidelneÂ, podle potrÏeby i mimorÏaÂdneÂ
prohlõÂdky,
d) prÏedem uveÏdomuje poveÏrÏenou odborneÏ zpuÊsobilou osobu3) o prÏõÂpraveÏ projekcÏnõÂch a stavebnõÂch
pracõÂ nebo o jinyÂch zaÂsazõÂch na urcÏeneÂm vodnõÂm
dõÂle a jeho okolõÂ, pokud mohou mõÂt vliv na bezpecÏnost, stabilitu a mechanickou pevnost urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla nebo na vyÂsledky kontrolnõÂch
meÏrÏenõÂ,
e) informuje poveÏrÏenou odborneÏ zpuÊsobilou osobu3)
o zpracovaÂnõÂ a schvaÂlenõÂ manipulacÏnõÂch rÏaÂduÊ urcÏeneÂho vodnõÂho dõÂla.
§ 13
PrÏechodneÂ a zaÂveÏrecÏneÂ ustanovenõÂ
Program dohledu zpracovanyÂ podle dosavadnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu6) se poklaÂdaÂ za zpracovanyÂ podle
teÂto vyhlaÂsÏky, pokud nejpozdeÏji do dvou let od pocÏaÂtku uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky bude doplneÏn o uÂdaje
podle § 7 odst. 2 põÂsm. j).
§ 14
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

6

) VyhlaÂsÏka cÏ. 62/1975 Sb., o odborneÂm technickobezpecÏnostnõÂm dohledu na neÏkteryÂch vodohospodaÂrÏskyÂch dõÂlech a o technickobezpecÏnostnõÂm dozoru naÂrodnõÂch vyÂboruÊ nad nimi.
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