
ZÁKON č.275/2013 

 

ze dne 21. srpna 2013, 

kterým se mění 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, a 

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

předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o vodách 

Čl. III 

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

76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 

413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 

342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 

157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 

77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 

501/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 9 odst. 8 se za slova „krmení ryb“ vkládají slova „v jiných případech než stanovených v § 39 

odst. 13“. 

 

3. V § 39 se doplňuje odstavec 13, který zní: 

 

„(13) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby množství 

podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, není 

třeba výjimka z použití závadných látek. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné 

nebo zvlášť nebezpečné závadné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na 

povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví a na vodárenských nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není třeba 

provádět na rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží rybníkář 

vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření vedenou podle 

zákona o rybářství.“. 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Pokud povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných 

živočichů stanovuje podmínky pro krmení nebo přikrmování ryb nebo jsou tyto podmínky stanoveny 

výjimkou z použití závadných látek, rozhodnutí se v těchto částech nemusí pro přikrmování ryb použít 

a lze postupovat podle § 39 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 

Němcová v. r. 

Zeman v. r. 

Rusnok v. r. 

 


