254/2001 Sb., Zákon o vodách (vodní zákon),
Byl 11.12.2003 novelizován:
20/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mimo jiné:
„§ 83 Správci vodních toků
Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi
l) po povodni provádějí ve spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady prohlídky
vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a sepisují o nich protokol; dále posuzují
účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému orgánu
obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti Českého
hydrometeorologického ústavu,
m) odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro
případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se nevztahují
zvláštní právní předpisy34a); zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku 10 pracovních
dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody.
34a)

§ 4 odst. 2 věta třetí zákona č. 114/1992 Sb.
§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
§ 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Tedy:
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
§ 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody
(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak,
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí,
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků
a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo
životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
§ 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu
může stanovit Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
Vyhláška 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
§ 8 Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné
náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.
Tedy prolobbovanou novelou zákona o vodách ze dne 11.12.2003 ztratily orgány ochrany
přírody možnost posuzovat ve správních řízeních všechny práce ve vodních tocích, které
správce povodí označí jako „povodňovou škodu“.

