
 
 

V jakém případě ve věci jednat  
Chtěl bych si postavit novou nebo zprovoznit původní malou vodní elektrárnu (MVE) na 
vodním toku, který je ve správě státního podniku Povodí Odry.  

Charakteristika úkonu  
Podání žádosti o vyjádření státního podniku Povodí Odry, který je správcem povodí a 
správcem vodního toku za účelem stanovení podmínek provozu, povolení či změny MVE. 

Výsledek úkonu  
• Vyjádření o předběžném projednání – obecné informace o podmínkách a obsahu předběžného 

projednání záměru výstavby MVE se správcem toku a správcem povodí. Vyjádření nelze použít 
jako doklad pro územní, stavební či vodoprávní řízení. 

• Vyjádření správce toku a správce povodí k projektové dokumentaci MVE – je vydáno po 
předložení projektové dokumentace pro územní, stavební a vodoprávní řízení zpracované v 
souladu s výsledkem předběžného projednání. 

Kdy věc řešit  
Vyjádření správce povodí a správce vodního toku je povinným podkladem pro vydání povolení 
vodoprávního úřadu (Vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu). 
Žádost je nutno podat v dostatečném předstihu před zahájením vodoprávního řízení. 
Po podání žádosti o vyjádření, včetně všech náležitostí a podkladů na Povodí Odry, státní 
podnik bude vydáno vyjádření.  
Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou z hlediska zákona stanoveny. Vyjádření jsou vydána obvykle 
ve lhůtě do 30 dní. Lhůta vyřízení je odvislá od rozsahu a fáze přípravy záměru. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  
Pro vydání vyjádření je nutno doložit: 

• žádost o vyjádření, 
• projektovou dokumentaci, která odpovídá stupni projektové přípravy (v souladu s Vyhláškou 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů), 
• odborné posouzení vlivů na odtokové poměry (v případě, že dojde záměrem k ovlivnění 

odtokových poměrů), 
• Povodí Odry, státní podnik si vyhrazuje právo v případě potřeby si vyžádat doplňující 

podklady.  
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Pro vydání vyjádření je nutno doložit: 
• žádost o vyjádření, 
• projektovou dokumentaci, která odpovídá stupni projektové přípravy (v souladu s Vyhláškou 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů), 
• odborné posouzení vlivů na odtokové poměry (v případě, že dojde záměrem k ovlivnění 

odtokových poměrů), 
• Povodí Odry, státní podnik si vyhrazuje právo v případě potřeby si vyžádat doplňující 

podklady.  
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

Podání je možno zaslat v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu podatelna@pod.cz 
nebo zasláním datové zprávy do datové schránky wwit8gq. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat  
Písemnou žádost lze podat poštou nebo osobně na podatelně státního podniku Povodí Odry 
na ulici Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, s uvedením veškerých náležitostí. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  
Poplatky nejsou stanoveny. 



Podklady poskytované státním podnikem Povodí Odry jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku 
služeb a výkonů. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  
Poplatky nejsou stanoveny. 
Podklady poskytované státním podnikem Povodí Odry jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku 
služeb a výkonů. 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  
Poplatky nejsou stanoveny. 
Podklady poskytované státním podnikem Povodí Odry jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku 
služeb a výkonů. 

Opravné prostředky  
Opravné prostředky nejsou stanoveny. 

Časté dotazy  
• Jaké jsou podmínky realizace MVE na tocích stravovaných státním podnikem Povodí Odry? 

Obecné podmínky pro záměr realizovat MVE jsou obsaženy v: Informace o podmínkách a 
obsahu předběžného projednání záměru výstavby MVE se správcem toku a správcem povodí. 

• Mohu si pozemek pro realizaci MVE koupit? 
Pro účely zřízení MVE při vodním toku, pokud se dotýká nemovitostí ve vlastnictví ČR s 
právem hospodařit pro státní podnik Povodí Odry, je možno majetkoprávní záležitosti řešit 
zásadně způsobem, který nepředstavuje zcizení majetku ve vlastnictví státu. Prodej 
nemovitostí (pozemků, objektů apod.) není pro MVE na tocích ve správě státního podniku 
Povodí Odry přípustný. 

• Mohu si na jez namontovat vlastní vzdouvací zařízení?  
Montáž vzdouvacího zařízení na vodní díla v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Odry, 
státní podnik se nepřipouští. 

• Kdy musím s Povodí Odry, státní podnik uzavřít smlouvu? 
V případě dotčení pozemků či majetků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Odry, 
státní podnik. Smluvní vztah je třeba uzavřít před vydáním územního rozhodnutí. V případě 
neuzavření smluvního vztahu, nelze vyjádření k projektové dokumentaci považovat za souhlas 
se vstupem na pozemky ve vlastnictví ČR. 

• Kde, s kým a kdy můžu řešit tuto životní situaci? 
Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, Provozní odbor. 
Kontaktní osoby: 
Ing. Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru (tel. 596 657 289, email: skokan@pod.cz) 
V pracovních dnech v dopoledních hodinách nebo po telefonické domluvě. 

• Jaký je obecný postup činností při povolování a výstavbě MVE v oblasti správy Povodí Odry, 
státní podnik (POD)? 
1. Studie záměru MVE => předběžné projednání => Vyjádření POD o předběžném 

projednání (neslouží jako doklad pro územní, stavební či vodoprávní řízení), 
2. DUR => projednání DUR => úprava DUR => kladné stanovisko POD k DUR, 
3. zpracování návrhu smluvního vztahu s POD (majetkový o. popř. i obchodně kontraktační 

o.), 
4. udělení písemného souhlasu zakladatele – Ministerstva zemědělství ČR k uzavíraným 

smluvním vztahům 
5. uzavření smluvních vztahů s POD, 
6. územní řízení => Územní rozhodnutí (SÚ), 
7. stanovisko POD k nakládání s vodami, 
8. DSP => projednání DSP => úprava DSP => kladné stanovisko POD k DSP, 
9. Vodoprávní popř. stavební řízení => Stavební povolení (OŽP popř. SÚ) a povolení k 

nakládání s vodami, 



10. realizace stavby MVE => kontrola podmínek POD 
11. dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby,  
12. změna stavby před dokončením => stanovisko POD ke kolaudaci stavby (v případě 

změny stavby případně je-li požadováno), 
13. geometrický plán, 
14. Manipulační řád => kladné stanovisko POD k manipulačnímu řádu vodního díla => 

schválení manipulačního řádu (OŽP), 
15. uvedení MVE do provozu byť zkušebního, 
16. uzavření dodatku smluvního vztahu s POD, 
17. kolaudace stavby MVE => Kolaudační rozhodnutí (OŽP popř. SÚ). 
 

Sankce  
Sankce vyjma sankcí souvisejících s majetkoprávním vypořádáním nejsou stanoveny. 

Působnost  
Působení, které není veřejnou správou. 

Oblast  
Vodní hospodářství, MVE. 

Klíčová slova  
MVE na tocích ve správě Povodí Odry, státní podnik. 

Počátek platnosti popisu úkonu  
1. 1. 2022 

Konec platnosti popisu úkonu  
- 

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 
Vyjádření - výsledek úkonu je vedené ve spisové službě po dobu uvedenou ve Spisovém a 

skartačním řádu. 
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